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De toekomstige rol van de parkeerbroker

Met de enorme groei van het internet de afgelopen jaren is een nieuwe vorm van 
commercieel handelen ontstaan: E-commerce. De opkomst van E-commerce 
heeft de manier van handelen voor veel bedrijven veranderd door het business 
model van deze bedrijven compleet overhoop te gooien. 

Nieuwe marktpartijen zijn ontstaan zoals 
‘online brokers’, die tussen de klanten en 
de aanbieders van een bepaald product of 
dienst zijn gaan zitten. Door diensten als 
het informeren en adviseren van klanten en 
het leveren van betaaldiensten, proberen 
deze brokers een marktaandeel in een vaak 
al bestaande markt te veroveren. Zo ook in 
de Nederlandse parkeermarkt die zich voor 
dergelijke diensten uitstekend leent.

De Nederlandse parkeermarkt is op dit 
moment onderhevig aan grote veranderin-
gen en beweegt snel. Recente trends zoals 
mobiel parkeren, kenteken parkeren en de 
Nederlandse overheid die statische en dy-
namische informatie over parkeergarages 
op nationaal niveau openbaar wil maken 
zijn enkele voorbeelden hiervan. Deze 
trends hebben ruimte gecreëerd voor een 
nieuwe marktpartij in de parkeermarkt:  
de parkeerbroker. Momenteel krijgen nog 
relatief kleine parkeerbrokers, zoals

Yellowbrick en Park-line, een steeds 
prominentere rol in de Nederlandse 
parkeermarkt door diensten te leveren die 
beschikbaar zijn voor parkeerconsumenten 
via websites en mobiele telefoons.

De rol van de parkeerbroker is om de 
vraag naar en het aanbod van parkeer-
plaatsen bij elkaar te brengen. Door de 
diensten die de parkeerbrokers leveren 
wordt met name het gebruiksgemak van 
parkeerfaciliteiten voor parkeerconsu-
menten verbeterd. Bekende voordelen 
van de betaaldiensten die door de huidige 
parkeerbrokers worden geleverd zijn: 

 Starten en stoppen van de parkeertijd  
 met de mobiele telefoon

 Achteraf betalen, ook op straat
 Betalen voor de werkelijke parkeertijd

De huidige diensten zijn met name interes-
sant voor de ‘heavy users’ van parkeren.  
Uit onderzoek1, waarin een aantal partijen 
in de Nederlandse parkeermarkt zijn 
geïnterviewd, blijkt dat de huidige parkeer-
brokers vele verschillende rollen op zich 
kunnen nemen in de toekomst. Verwacht 
wordt dat de parkeerbroker de transparantie 

in de Nederlandse parkeermarkt enorm zal 
vergroten en daarmee de markt op zijn kop 
zal zetten. 

In de eerste plaats is er de mogelijkheid 
voor de parkeerbroker om zijn Business to 
Consumer (B2C) focus te intensifiëren door 
het aanbieden van extra diensten; denk 
aan het actief informeren en adviseren van 
parkeerconsumenten over parkeerfacili-
teiten. Dit kan door op grote schaal en op 
nationaal niveau dynamische en statische 
informatie over parkeerfaciliteiten aan par-
keerconsumenten beschikbaar te stellen. 
En door het aanbieden van gereserveerde 
parkeerplaatsen. Zo zullen de diensten van 
de parkeerbroker niet alleen aantrekkelijk 
zijn voor de ‘heavy users’, maar ook voor 
de gemiddelde parkeerconsument. 

Ten tweede kan de parkeerbroker zijn  
Business to Business (B2B) focus versterken 
door zich actief te richten op het marketen 
van parkeerfaciliteiten en de eindbestemming 
van parkeerconsumenten. Door bijvoorbeeld 
de retail sector te benaderen kunnen 
promotionele activiteiten worden bedacht, 
zoals het compenseren van consumenten 
voor parkeren door middel van couponing. 
Dit zal bijdragen aan een betere klantbe-
leving. Uiteraard lenen ook andere publieks- 
trekkers zoals theaters, restaurants,  
bioscopen en festivals zich hiervoor. 
>> lees verder op de achterzijde 

Essentieel is dat er goede afspraken

worden gemaakt, die er voor zorgen 

dat alle partijen profiteren.



Parkeren in de marketingmix 
van de stad

>> vervolg van voorzijde
Op de langere termijn zullen autoprodu-
centen een belangrijke rol gaan spelen.  
De toekomstige auto’s zullen zelf navigeren 
en zullen daarom parkeren op plekken 
buiten de gebieden waar betaald parkeren 
is ingevoerd. Ook zullen zij beschikken 
over ingebouwde parkeerdiensten, bijvoor-
beeld verwerkt in het navigatiesysteem 
van de auto. Om interesse te wekken bij 
autoproducenten is het voor de toekomstige 
parkeerbroker belangrijk om een grote 
markpenetratie te verkrijgen. Tevens kan dit 
bijdragen aan een ‘marktmeester’ functie voor 
de parkeerbroker. Dit houdt in dat bepaalde 
groepen parkeerconsumenten kunnen 
worden toegewezen aan specifieke parkeer-
faciliteiten, bijvoorbeeld door de parkeerfacili-
teiten van kantoorpanden na sluitingstijd voor 
publiek beschikbaar te stellen. 

Aangezien de huidige parkeerbrokers niet 
de eigenaars zijn van fysieke parkeerplaat-
sen is het belangrijk dat zij gaan samen-
werken met parkeerexploitanten en lokale 
overheden. Essentieel is dat er goede 
afspraken worden gemaakt tussen deze 
partijen, die er voor zorgen dat alle partijen 
profiteren. Het feit dat de parkeerbroker 
de parkeerconsument goed kent en deze 
kan mobiliseren èn het feit dat digitale 
betaalmogelijkheden steeds interessanter 
worden voor lokale overheden en parkeer-
exploitanten, kan helpen dit te bereiken. 
Zonder goede afspraken bestaat de moge-
lijkheid dat parkeerexploitanten de handen 
ineen zullen slaan door zelf dergelijke dien-
sten te lanceren; en daarmee mogelijk de 
parkeerbrokers buitenspel zullen zetten.   

1 The Future Role of the Parking Transaction Broker, 

Hidde de Lange

Colofon Spark Update is een uitgave van Spark. 
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De Parkeerbarometer biedt gemeenten op uniforme wijze inzicht in de  
prestaties van hun parkeervoorzieningen vanaf 2007 en de mogelijkheid zich 
te vergelijken met andere gemeenten. De verkregen inzichten zijn uniek en 
geven aanleiding tot actie. 

Daarom hebben Spark en de Erasmus 
Universiteit Rotterdam op 12 februari 
2015 het symposium ‘Parkeerbarometer: 
van analyse naar aanpak’ georganiseerd. 
De vraag die we centraal stelden is: hoe 
kom je als gemeente ‘in control’ van de 
parkeeropgave? 

Allereerst een kijkje in het vat. Dit jaar doen 
weer meer gemeenten mee en zijn nog 
meer parkeergegevens aangeleverd. In de 
Parkeerbarometer zitten van ruim 80.000  
parkeerplaatsen inmiddels ruim 300 miljoen 
parkeeruren. Op basis van al deze verkoch-
te uren constateren we dat de aangetoonde 
dalende trend in de parkeerproductie van 
onze Nederlandse binnensteden nog niet is 
gekeerd. Dat vraagt om actie.

Bij de middelgrote gemeenten (50.000-
100.000 inwoners) is af en toe een (al dan 
niet beleidsmatige) verschuiving zichtbaar 
van straat naar parkeergarage. De be-
zoekersaantallen voor de parkeergarages 
blijven daarmee nog enigszins op peil, 
maar met name op straat  daalt de par-
keerproductie jaar op jaar met meerdere 
procenten. Wat betekent dit voor bijvoor-
beeld winkels in de binnenstad?

Betalende parkeerders zijn in de regel 
bezoekers van de stad. Waarom blijven 
deze elk jaar in grotere getale weg? Is het 
de economische crisis? Komt het door 
een veranderend winkelklimaat (meer 
online bestellen? meer perifere winkel-
centra?) of door verduurzaming. Kortom: 
hebben de binnensteden in Nederland 
voldoende te bieden om meer bezoekers 
met de auto aan te trekken? 

Bij enkele gemeenten zien we een  
trendbreuk: zij weten de parkeerproductie 
op peil te houden, of soms zelfs te ver- 
beteren. Hebben deze gemeenten geen 
last van teruglopende bezoekersaantallen? 
Er zijn ook gemeenten die overwegen om 
regulering af te schaffen nu opbrengsten 
achterblijven. Maar verdwijnt daarmee 
ook hun gemeentelijke parkeeropgave? 

Toch zien we dat de binnenstad voor de 
meeste gemeenten een belangrijk punt van 
aandacht blijft. Steeds vaker wordt stads-
marketing als tool ingezet om meer bezoe-
kers te verleiden een bezoek te brengen 
aan hun binnenstad. En is parkeren ineens 
een belangrijk onderdeel van de gemeente-
lijke marketingstrategie geworden.

Bovenstaande vragen zijn niet op basis 
van kale parkeertrends te beantwoorden.  
We hebben daarom de beleidsmatig en 
bij de exploitatie betrokken deelnemers 
samen gebracht op een symposium over 
de parkeeropgave voor onze binnenstad. 
Hiermee hebben Spark en de EUR een 
aanzet gegeven om kennis te delen en 
van elkaar te leren. En handvatten te 
bieden om gericht actie te kunnen onder-
nemen. Als parkeerspecialisten zien wij 
het als onze taak om te helpen onze  
binnensteden aantrekkelijk te houden.  
Ze zijn het immers meer dan waard.

Ook meedoen aan de Parkeer- 
barometer?  
Lees meer op  
spark-parkeren.nl/parkeerbarometer 
en meld je aan!
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