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De Pijp in Amsterdam leefbaarder èn beter bereikbaar

De business case voor de Boerenweteringgarage

Naast een aantrekkelijke plek om te wonen, ontwikkelt het Noordelijk deel van
de Amsterdamse Pijp zich meer en meer tot een verblijfsgebied. In de buurt
zijn winkels, restaurants, cafés en galeries gevestigd. Het gebied kenmerkt zich
door een extreem hoge parkeerdruk en de verwachting is dat die druk ook in
de nabije toekomst niet zal afnemen. Met het aanleggen van een ondergrondse
parkeergarage op de grens van het Museumkwartier en de Oude Pijp wil het
stadsdeelbestuur tegemoet komen aan de vraag naar meer parkeerplaatsen.
Een kostbaar project in een binnenstedelijke omgeving waarbij Spark is gevraagd om een toets op de financiële haalbaarheid uit te voeren.
Het plan om een parkeergarage onder
het water van de Boerenwetering aan te
leggen kent een lange voorgeschiedenis.
Eerdere projectvoorstellen in 2007 en
2010 strandden onder andere als gevolg
van gebrek aan inzicht in de gevolgen
voor de buurt en de mogelijke bouw- en
exploitatiealternatieven. Een zorgvuldig
besluitvormingstraject is dus hard noodzaak. Met de lessons learned in andere
projecten (zoals de Noord-Zuidlijn) is
daarom gekozen voor -parallel aan het
uitwerken van de voorkeursvariant- het
uit laten voeren van een onafhankelijke
second opinion op de haalbaarheid
van het project.
Spark stelde een langjarige prognose op
van het gebruik van de parkeergarage,
de verwachtte parkeerproductie en de
daaraan gekoppelde verwachte financiële
prestatie. Daarbij werd onderzocht wat
de effecten waren van de garage op het
parkeerareaal. Er geldt namelijk een

compensatieafspraak: voor elke tweede
gebouwde parkeerplaats in de garage
wordt één plaats op straat opgeheven.
Jan Stolk, projectmanager van de Boerenweteringgarage bij het stadsdeel Zuid van
de gemeente Amsterdam: “Het creëren
van extra parkeercapaciteit ondergronds
biedt de mogelijkheid tot verbetering van
de bereikbaarheid van het gebied en de
leefbaarheid van de openbare ruimte.
Daarnaast kunnen de wachtlijsten voor
een parkeervergunning worden ingekort”.
Dit is hard nodig omdat er in deze buurt
extra druk gaat ontstaan vanwege de
invoering van ondergrondse afvalinzamelingssystemen en de ingebruikname van
de Noord/Zuidlijn.
Met het opheffen van de parkeerplaatsen
neemt het aantal beschikbare plaatsen
op straat voor bezoekers van het gebied
af. Een deel hiervan krijgt er echter
een veilige en goed vindbare plek in de

parkeergarage voor terug. De garage
is namelijk bestemd voor vergunninghouders en voor bezoekersparkeren.
Het dubbelgebruik komt de exploitatie van
de parkeervoorziening ten goede.
Ook is gekeken naar de beheerorganisatie die de parkeergarage moet gaan
exploiteren. Stolk: ”Door het eigendom
en de exploitatie in handen van het
stadsdeel te laten, blijft het beleidsprimaat
op parkeren geborgd. Bovendien kan het
stadsdeel tegen gunstiger voorwaarden
financieren en de exploitatie derhalve
optimaliseren”. Spark adviseerde om het
dagelijks beheer van de garage, gezien
het feit dat het stadsdeel geen eigen
beheerorganisatie heeft, over te laten aan
een daartoe ingerichte (markt)partij.
Mede op basis van de toets op de
exploitatie en beheeropgave, een analyse
van alle risico’s en een bouwkundige
toets, heeft de stadsdeelraad in december
2012 dan ook positief besloten op het
Investeringsbesluit voor de Boerenweteringgarage.
Er is gekozen voor een drielaagse
variant met 600 parkeerplaatsen, waardoor 300 parkeerplaatsen uiteindelijk uit
het straatbeeld zullen verdwijnen, onder
toezegging dat er een goed plan komt
voor de herinrichting van de openbare
ruimte van de Frans Halsbuurt.

Parkeervoorzieningen op vliegveld Gatwick;

Slimmer en beter

Luchthavens maken jaarlijks plannen.
Daarin staan investeringen die zij
willen doen in verbeteringen in de
reizigerslogistiek, in de horeca en
reclame, maar ook in hun parkeerareaal. De luchtvaartmaatschappijen
die landingsrechten hebben op het
desbetreffende vliegveld mogen
deze plannen tegen het licht houden
omdat de geplande investeringen
direct gevolgen kunnen hebben voor
de hoogte van de landingsrechten.
De gezamenlijke airlines die vliegen
op London Gatwick vroegen Spark (via
ACTM, een internationaal opererend
adviesbureau op het gebied van commerciële vraagstukken voor grote reizigersknooppunten als vliegvelden en treinstations) om een dergelijke exercitie uit
te voeren. Concreet was de vraag:
Gatwick Airport heeft een aantal forse
investeringen in parkeergarages en terreinen op haar wensenlijstje staan, maar
zijn deze wel nodig? Een andere vraag

was: is het mogelijk om de opbrengsten
van de huidige parkeervoorzieningen
verder te vergroten?
Spark oriënteerde zich op locatie en trof,
naast state of the art gebouwde parkeervoorzieningen, een opvallend groot aantal
- vaak niet officiële - terreinen aan buiten
het vliegveld voor langparkerende reizigers.
Hoewel niet allemaal legaal, blijken deze
bijzonder professioneel en klantvriendelijk georganiseerd. Opmerkelijk was dat
Gatwick Airport deze parkeervoorzieningen
faciliteert met speciale strips voor de
transfer van reizigers.
Wanneer data betreffende bezetting
en huidig gebruik van de parkeervoorzieningen werd afgezet tegen verwachtte
reizigerstromen, bleek dat de bestaande
parkeerdekken voor kortparkeerders beter
konden worden benut. Dit door langparkeerders beter door te verwijzen naar
de eigen parkeerterreinen voor langparkeren. Het slimmer en dynamischer
inzetten van het bestaande areaal bleek

nog veel mogelijkheden te bieden. Het
bouwen van nieuwe voorzieningen zou
- door de korte jaarlijkse gebruikspieken alleen maar leiden tot gemiddeld meer
leegstand. Bij een verdere groei van het
luchtverkeer zou wel gebouwd moeten
worden. Geadviseerd is om uitbreiding
te faseren door het toevoegen van een
parkeerdek of verder gebruik van faciliteiten
voor personeel. Spark concentreerde zich
in haar advies vooral op de mogelijkheden
om de opbrengst van de bestaande
parkeervoorzieningen verder te vergroten.
Slimmere beprijzing en betere inzet van
pre-booking systemen waren enkele
van de tips die Spark de airlines aan
de hand deed.
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