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De CBS cijfers 

Gemeenten begroten voor 2014 

€ 660 miljoen aan inkomsten uit parkeren 

 

Een toename van 2,2% t.o.v. 2013 
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Parkeerinkomsten in binnensteden groeien nog steeds, 

zij het minder sterk 

 

Parkeerproductie in binnensteden neemt af  

(zie Parkeerbarometer), dus toename parkeeromzet 

alleen mogelijk middels tariefgroei, meer en langer 

gereguleerde parkeerplaatsen 
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Het langer reguleren van meer parkeerplaatsen leidt tot hogere kosten; 

het resultaat (opbrengst minus kosten) staat hierdoor onder druk 

  

Groei en structuur van het parkeertarief staan onder druk 

Het parkeertarief wordt (ten onrechte) aangegrepen als verklaring voor de 

dalende trend in het binnenstad bezoek 
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Politiek blijkt gevoelig voor dit argument, laat allerlei proefballonnetjes op 

‘Gratis parkeren op zondag’ 

Uit effectmetingen blijkt echter dat dit niet tot meer bezoekers leidt 

Wel tot minder parkeerinkomsten 

 

 

 

Politiek verleidt nu zelfs met afschaffing ‘betaald parkeren’ 

Echter, ‘gratis parkeren’ bestaat niet 

Wie betaalt dan de kosten? 

Hierover worden geen uitspraken gedaan 
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Want parkeervoorzieningen kosten geld, dat snapt iedereen 

Maar wat de kosten zijn is niet altijd duidelijk 

En dat is jammer, want als we dit beter weten, kunnen we meer zeggen over 

de verdeling  

 

Goed parkeren maakt een stad aantrekkelijk, levendig en bereikbaar 

 

En exact hierover gaat het  

 

Daar komen bezoekers op af en die willen ook kunnen parkeren 

 

Dan mag parkeren best wat kosten, 

voor een redelijk tarief blijft niemand weg, dat weten we al jaren. 
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Feitelijk inzicht leidt tot een nieuw en breder afwegingskader om: 

• gefundeerd (politieke) keuzes te kunnen maken 

• de reguleringsopgave te optimaliseren 

 

Beprijzing en regulering: twee afzonderlijke zaken 

Deze twee zaken zijn –mede als gevolg van technologische ontwikkelingen 

(komst ticketautomaten, vervallen parkeerduurbeperking)– medio jaren 80 

met elkaar versmolten geraakt 

 

Sindsdien is de betaald-parkeren-discussie verstrengeld geraakt in zijn 

eigen ondoorzichtigheid 
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Innovatie (digitalisering, apps, sensors, etc.) helpt bij: 

• het effectueren van bereikbaarheidsdoelstellingen, eventueel regulering 

zonder beprijzing 

• een verbetering van de efficiency 

• een positieve beeldvorming 
 

Hoog tijd dat we hier werk van maken, onze steden hebben dit nodig. 

    Er is nog een wereld te winnen 
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Een goede organisatie van de 
parkeeropgave maakt 

binnensteden aantrekkelijk 
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info@spark-parkeren.nl 

T  +31(0)70 317 70 05 

www.spark-parkeren.nl 

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud van deze presentatie berusten bij Spark.  

Niets uit deze presentatie mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van Spark.  

Spark is niet aansprakelijk en verantwoordelijk voor het gebruik, geheel of gedeeltelijk, van informatie uit deze presentatie. 

Een wereld te winnen 


