INretail over parkeren en de binnenstad

“Bij een aantrekkelijke stad
hoort goede bereikbaarheid”
Het gebruik van binnenstedelijke parkeerplaatsen stijgt voor het tweede jaar op rij. Deze
TREND blijkt uit de resultaten van de Parkeerbarometer. Maar het verschilt wel per gemeente. Waar de (middel)grote gemeenten een STIJGING laten zien, laten de kleine
gemeenten nog steeds een daling zien van bijna 3%. Wat betekenen deze cijfers voor de
RETAILSECTOR? Harry Bijl, inspirator en innovator bij INretail, geeft zijn visie.
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De resultaten van de Parkeerbarometer, het jaarlijks onderzoek van Spark en de Erasmus Universiteit
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Rotterdam, naar het gebruik van parkeerplaatsen in 17 gemeenten, zijn bekend. De Parkeerbarometer
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brengt het parkeergedrag van bezoekers van binnenstedelijke gebieden sinds 2008 in beeld. Hiertoe wordt
het totaal aantal uren dat bezoekers in de binnenstad parkeren en het aantal beschikbare parkeerplaatsen
onderzocht.
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1. G
 ebruik binnenstedelijke parkeerplaatsen stijgt voor 2e jaar op rij (trend): + 3% in
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2016.
	De stijging gaat sneller dan de stijging van de consumptie index van CBS in dezelfde
periode: + 1,7%.

INTERPRETEREN DATA GROOTSTE UITDA-

2.	Gebruik binnenstedelijke parkeerplaatsen 2014-2016 stijgt in totaal: +9%.

GING

	Grote gem (>100.000): +14%

Het Parkeerbarometer onderzoek is gebaseerd
op data, die door gemeenten beschikbaar waren gesteld. Wat kan de parkeermarkt winnen
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Middelgrote (50.000 - 100.000): +11% Kleine gem (<50.000): -3%
3. 	Verschuiving in parkeergedrag: van straat naar garage. Gebruik van parkeergarages
is sinds 2014 met 26% toegenomen; op straat is het gebruik 2% afgenomen.
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