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Een eerste optie is om het investeren en 
exploiteren van een parkeergarage aan de 
markt over te laten. Dat kan als markt- 
partijen de mogelijkheid zien om de parkeer-
garage, veelal als onderdeel van een meer 
omvattende ontwikkeling, commercieel  
haalbaar te ontwikkelen. In de praktijk is het 
meestal niet zo eenvoudig. De gemeente 
heeft vaak een publiek belang bij de aanleg 
van parkeerplaatsen en wil deze plaatsen  
op bepaalde momenten beschikbaar maken 
tegen een aanvaardbaar tarief. Die behoefte 
kan ertoe leiden dat de garage niet meer 
commercieel haalbaar is, of althans niet 
tegen de voorwaarden die de marktpartij 
stelt. Een oplossing die dan gekozen kan 
worden is het afkopen van het onrendabele 
deel van de garage (ook wel onrendabele 
top genoemd). Hoewel de gemeente daarbij 
erop moet letten binnen de wettelijke kaders 
van aanbesteden en steun verlenen te  
blijven, is het soms verstandig vanuit het 
perspectief het risico te beperken maar 
soms ook niet. Natuurlijk zal men aan het 
afkopen voorwaarden verbinden omtrent het 
openbaar gebruik van de garage, maar het 
afkopen van het risico (dat blijft in dit geval 
bij de marktpartij) heeft ook zijn prijs.  
Daarbij komt dat, mocht de parkeergarage 
later toch rendabel worden, de gemeente 
niet meer van dit voordeel profiteert. 

Het is daarom verstandig om eerst te zien of 
de gemeente in zo’n geval de gehele garage, 

Als de verwachte toename van de mobiliteit en het autobezit doorzet, zullen er de komende jaren nog veel parkeerplaatsen bij moeten 
komen. Verreweg de meeste daarvan zullen in parkeergarages liggen. Omdat het parkeervraagstuk nu eenmaal een onderdeel is van 
bereikbaarheid en mobiliteit, komt het op het bord van de gemeentelijke overheid terecht. Steeds vaker zal de gemeente zich daarom 
afvragen of zij nu wel of juist niet in een parkeergarage moet investeren.

■  De gemeente en de parkeergarage 
Er kan vaak meer dan men denkt
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Een marktpartij kan werken met een  
restwaarde of herwaardering van de garage 
en zo de afschrijvingslasten beperken. Ook 
de gemeente kan echter een restwaarde 
hanteren. Dit moet wel goed worden onder-
bouwd. Als een overheid bouwt zal deze dit 
doen vanuit haar publieke taak en niet met 
het doel later te verkopen. Dat maakt dus 
het schatten van een restwaarde moeilijk. 
Wat doorgaans wel kan, is de grondwaarde 
als restwaarde opnemen. Dit moet een reële 
waarde zijn en gebaseerd op de historische 
kostprijs. Hierbij is het moment van aankoop 
belangrijk, want dat kan deze historische 
kostprijs nog wel eens beïnvloeden. 

■ BTW compensatie
Een andere mogelijkheid die de gemeente 
heeft is de BTW compensatie. Door de  
parkeergarage te beschouwen als openbare 
infrastructuur is sprake van een overheids-
taak en dan is compenseren via het BTW 
compensatiefonds mogelijk. Vooral bij  
kleinere parkeergarages kan dit een aan-
trekkelijke optie zijn. De BTW kan gecom-
penseerd worden en het parkeertarief is vrij 
van BTW, een voordeel derhalve van 19% 
over de inkomsten. Betalen voor het parkeren 
kan gewoon via vooraf betalen bij de ticket- 
automaat en via moderne manieren zoals 
met de mobiele telefoon, waardoor de  
parkeerder niet tevoren zijn tijd hoeft  
in te schatten en dus het gemak van  
achteraf betalen heeft. 

eventueel de eerste jaren, in eigendom kan 
nemen en exploiteren. Daarvoor zijn vaak 
meer mogelijkheden dan men denkt.  

■ Aanloopverliezen opvangen
Om te beginnen is het aan te raden om de 
kosten en opbrengsten van de garage in 
beeld te brengen in een meerjaren exploita-
tiebegroting. Hieruit blijkt of de investerings-
ruimte voldoende is en of er in de aanloop-
periode een verlies is. De gemeente kan 
voor de exploitatie van een parkeergarage 
een zogenaamde egalisatiereserve instellen. 
Deze egalisatiereserve mag tijdelijk negatief 
zijn en daarmee kan men dus aanloopverlie-
zen opvangen. Het voordeel is dan dat de 
aanloopverliezen niet ten laste van de alge-
mene middelen komen en dus de begroting 
niet belasten. Er moet wel rekening gehou-
den worden met rentebetalingen over het 
totaal van de verliezen. Ook moet duidelijk 
blijken dat de verliezen uiteindelijk weer  
kunnen worden gedekt uit de opbrengsten  
in latere jaren en vanzelfsprekend moet dit 
goed onderbouwd zijn. 

Bij het opstellen van de exploitatiebegroting 
zijn er verschillen tussen een gemeente,  
die de exploitatie in beginsel vanuit haar 
publieke taak uitvoert, en een marktpartij. 
Een gemeente zal doorgaans een lager rente-
percentage rekenen over het geïnvesteerd 
vermogen waardoor de kosten lager zijn. 
Maar een gemeente schrijft wel af.  ➞
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De gemeente Vlaardingen ziet het belang 
daarvan. Eind 2007 heeft de gemeente de 
parkeercontrole en de geldinzameling aan 
een marktpartij uitbesteed. Deze deed dit 
werk voordien ook, maar het programma van 
eisen dat aan de nieuwe aanbesteding ten 
grondslag lag, is duidelijk anders. De  
prestatie-indicatoren zijn benoemd en in een 
“Service Level Agreement” (SLA) samen- 
gevat. Elementen daarin zijn onder andere 
betalingsgraad, naheffingen en bezwaar-
schriften en tijdig en volledig rapporteren. 
De SLA wordt eens per jaar ingevuld en 
afhankelijk van de score wordt wel of geen 
boete opgelegd. De boete is een percentage 
van het jaarbedrag van de dienstverlening. 
Maar het is natuurlijk niet de bedoeling dat 
slechts eenmaal per jaar de dienstverlening 
wordt geëvalueerd, dit moet voortdurend 
gebeuren. Het is immers de bedoeling dat 
deze dienstverlening goed verloopt en als 
dat nodig is moet men direct bijsturen.  
Aan regie moet dus voortdurend aandacht 
worden besteed. Daarbij gaat het om het 
toepassen van de juiste instrumenten.  
Het vraagt consequent monitoren via de  

rapportages en gestructureerd vastleggen 
van resultaten. Op basis hiervan wordt de 
dienstverlening zonodig bijgestuurd. Het 
maakt ook inzichtelijk of de opdrachtgever 
aan zijn verplichtingen voldoet. Vaak is  
de dienstverlener hiervan afhankelijk en 
door tijdig de prestaties te meten komt  
dit element ook boven water.

■ Contractmanagement
Enerzijds omdat deze vorm van regievoering 
voor de afdeling Verkeer van Vlaardingen 
nieuw was, anderzijds omdat men veel werk 
op het beleidsmatige vlak heeft te verzetten 
heeft Vlaardingen Spark gevraagd om het 
contractmanagement te voeren. Spark heeft 
de overlegstructuur opgezet en beoordeelt 
aan de hand van de rapportages de resulta-
ten van de dienstverlening. Ook de inhoude-
lijke juistheid wordt gecontroleerd. Zo voert 
Spark steekproefsgewijs metingen van de 
betalingsgraad uit en wordt bijvoorbeeld de 
daadwerkelijke invordering van naheffingen 
en afhandeling van bezwaarschriften  
onderzocht. Uit de eerste resultaten blijkt 
dat beide contractpartners moeten wennen 

aan deze vorm van contractmanagement. 
Wel is duidelijk dat er een aantal verbeterin-
gen moet komen in de dienstverlening en in 
de regievoering daarover. 

Van een goed contractmanagement worden 
beide contractpartners beter, maar uiteinde-
lijk profiteert degene voor wie het allemaal 
bedoeld is: de Vlaardingse burger. 

➞

Veel gemeenten besteden de uitvoering van het parkeerbeheer uit. Het aanbesteden heeft de laatste jaren een ontwikkeling doorgemaakt. 
Onder invloed van de Europese regelgeving, die is omgezet in het Besluit Aanbestedingsregels Overheidsopdrachten, moet duidelijk  
worden omschreven wat de aanbesteder eist en hoe dat wordt beoordeeld. Het gevolg is dat in de latere uitvoeringsfase de samenwerking 
tussen de partijen duidelijker omlijnd is. In de overeenkomst is vastgelegd wat de partijen van elkaar mogen verwachten en hoe dat  
wordt gemeten. De bedoeling is dat dit ook daadwerkelijk in praktijk wordt gebracht en dat de gemeente haar taak als opdrachtgever en 
regievoerder invult door de uitvoering van de overeenkomst permanent te meten. 

■  Succesvol aanbesteed en nu? 
Regie over de uitvoering door goed contractmanagement

Belangrijk is wel dat de parkeergarage vrij 
toegankelijk is. Zou men deze ‘s avonds  
willen afsluiten en bijvoorbeeld bewoners  
via een pas wel toegang geven, dan kan  
de bovenstaande constructie slechts 
gedeeltelijk worden toegepast. Eventuele 
latere verkoop blijft altijd mogelijk.  
Als dit binnen een termijn van 10 jaar 

gebeurt, moet achteraf alsnog verhoudings-
gewijs de BTW betaald worden.

Bij het ontwikkelen van parkeergarages zijn 
gemeenten en marktpartijen in veel gevallen 
op elkaar aangewezen. Als de gemeente 
omwille van haar publieke taak extra  
parkeerplaatsen beschikbaar wil stellen, 

legt zij die taak dan bij de markt en koopt 
het risico af, of neemt zij die plaatsen zelf in 
exploitatie en houdt zij het risico maar ook 
de kansen in eigen hand? Alvorens daarbij 
haar positie te bepalen is het goed dat de 
gemeente haar eigen mogelijkheden volledig 
in beeld heeft. En daarvan zijn er meer dan 
soms lijkt. 


