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■ Instrumenten
Het zijn de beleidsuitgangspunten die het 
afwegingskader moeten bieden bij besluit-
vorming over de positie die de gemeente wil 
innemen. De vraag is dus of het creëren van 
dit parkeeraanbod op deze plaats en onder 
deze condities past in het parkeerbeleid? 
Om te bereiken dat dit gebeurt, heeft de 
gemeente ten eerste de beschikking over 
wetgeving. Het opleggen van eisen aan het 
parkeren kan via de bouwvergunning worden 
geëffectueerd. Daarmee kan de bemoeienis 
ophouden. Het is immers gebruikelijk dat 
de private sector ontwikkelt, eigendom heeft, 
exploiteert en beheert. 

Bij parkeren komt het echter niet zelden 
voor dat de markt fi nanciële beperkingen 

Steeds vaker speelt de markt een rol bij het ontwikkelen en in stand houden van parkeerplaatsen. De taakverdeling tussen gemeente en 
markt is veelal afhankelijk van de toevallige situatie bij een ontwikkeling. Een ontwikkelaar heeft bijvoorbeeld een positie of het parkeren 
is een onderdeel van een hele gebiedsontwikkeling. Wat echter niet zelden ontbreekt, is dat de gemeente duidelijk haar publieke belang 
defi nieert en van daaruit de positie bij ontwikkeling van parkeeraccommodaties bepaalt. De vraag ‘wat willen we bereiken?’ wordt te weinig 
principieel gesteld. Dat parkeren een publiek belang dient, staat nooit ter discussie en dus is een goed toetsingskader voor dat publieke 
belang noodzakelijk. Daarbij moet naar alle relevante beleidsterreinen worden gekeken, terwijl nu vraagstukken nog te vaak vanuit verkeer 
en vervoer worden aangevlogen. Parkeerbeleid is er om doelstellingen vanuit meerdere beleidsterreinen te realiseren en moet daarom 
vanuit al die terreinen worden ontwikkeld.

UPDATE

van de exploitatieverantwoordelijkheid tot 
zelfs het uitvoeren van de beheerderstaken. 

Het hebben van invloed op het aanbod van 
parkeerplaatsen is evenredig met het 
verrichten van inspanning en de daarvoor 
nodige mensen, middelen en organisatie. 
Hoe meer invloed, hoe meer inspanning. 
Ook de risico’s nemen toe. Of het nastreven 
van hogere beleidsdoelen deze inspanning 
nodig maakt is telkens weer de vraag. 
Voor de publieke sector is het realiseren 
van beleid het doel. Geld en organisatie zijn 
‘slechts’ een middel. Daarom begint goed 
parkeerbeleid met het bepalen van het 
publieke belang vanuit de vier genoemde 
beleidsterreinen.

ondervindt bij de opgave en zich tot de 
gemeente wendt. Andersom is ook mogelijk, 
de gemeente wil een positie innemen om 
beleidsdoelen te kunnen verwezenlijken. 
De gemeente moet dan kunnen terugvallen 
op de beleidskaders om af te wegen of de 
voorwaarden voor het innemen van een 
positie en de fi nanciële weerslag hiervan 
verantwoord is. Daarna volgt de minstens zo 
belangrijke vraag: welke instrumenten passen 
het beste bij de voorliggende opgave. Invloed 
aanwenden kan op veel manieren en de 
afweging tussen zeggenschap enerzijds en 
risico anderzijds is hier belangrijk bij. 
Voorbeelden zijn het innemen van een 
fi nanciële positie door een eenmalige bijdrage, 
het verwerven van een deelneming, het nemen 

■  Het publiek belang bij parkeren

■ Beleidskaders
Het parkeerbeleid is ondersteunend aan andere beleidsterreinen. Samengevat zijn dit 
■ Economisch belang: voldoet het parkeeraanbod aan de behoefte en is het rendabel? Bij een levendige en economisch functionerende stad 

horen bezoekers en die komen ook met de auto. Zonder goede (auto)bereikbaarheid en daarbij behorende parkeercapaciteit is er geen 
aantrekkelijk vestigingsklimaat en daarmee geen 
levendige stad.

■ Verkeer en vervoer: past het parkeren in het gewenste 
mobiliteitsbeleid en de vervoerswijze?

■ Ruimtelijke ordening: past de parkeersituatie in de 
gewenste ruimtelijke kwaliteit? Kunnen parkeerplaatsen 
op de gewenste manier worden ingepast, als gebouwde 
plaatsen of op straat.

■ Milieu: zijn er geen confl icten met milieu doelstellingen? 
Denk daarbij aan emissienormen en relatie tussen het 
aanbieden van een parkeerplaats en uitstoot van het voertuig. 

aantrekkelijkheid bereikbaarheid

duurzaamheid leefbaarheid

economie verkeer en 
vervoer

milieu ruimtelijke 
ordening

P

SPARK Update12.indd   1SPARK Update12.indd   1 09-12-2008   14:42:4009-12-2008   14:42:40



■  Symposium: “Parkeren, een zorg!”

Colofon 

Update is een uitgave van Spark
Spark helpt opdrachtgevers bij de exploitatie 
van parkeerplaatsen op straat en in de garage 
met o.a.
■ ontwikkeling van visie op parkeerbeleid
■ verbeteren van bedrijfsvoering en 
  exploitatieresultaat
■ beter benutten van parkeerplaatsen
■ ontwikkeling van parkeeraccommodaties
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info@spark-parkeren.nl
www.spark-parkeren.nl

Ziekenhuizen hechten daarom waarde aan 
goede parkeervoorzieningen voor hun 
patiënten, bezoek en personeel. Daarnaast 
moeten zij ook in commercieel opzicht hun 
exploitatie sluitend maken en krijgt het 
parkeervraagstuk aandacht in het integrale 
zorgproces. Ziekenhuizen zijn dan ook in 
toenemende mate op zoek naar informatie 
over de fysieke, logistieke en fi nanciële 
implicaties van parkeren.

Parkeren bij ziekenhuizen was het onderwerp 
van een mini-symposium dat Spark samen 
met Twynstra Gudde, Aronsohn en het HAGA-
ziekenhuis heeft georganiseerd op 8 oktober 
in het Zuwe Hofpoort ziekenhuis Woerden. 
De situatie en de ontwikkelingen op het 
gebied van parkeren rond het Zuwe-Hofpoort 
ziekenhuis zijn exemplarisch voor vele 
ziekenhuizen. De noodzakelijke uitbreiding 
van het ziekenhuis leidt tot het verdwijnen 
van parkeerplaatsen op het maaiveld. Het 
tekort wordt opgevangen door het bouwen 
van een parkeergarage. Om de kosten in 
de hand te houden is gekozen voor een 
bovengrondse garage. 

Het Haga ziekenhuis heeft het parkeren als 
onderdeel van het zorgproces en gastvrijheid 
conceptueel al ver uitgewerkt. Bij het maken 
van de afspraak wordt de parkeerplaats 
direct gereserveerd. Die plaats ligt dan 
gunstig ten opzichte van de bestemming en 
ook met de eventuele beperkingen die de 
patiënt heeft wordt rekening gehouden. 
Wie zich aanmeldt bij de parkeerapparatuur 
wordt persoonlijk welkom geheten en naar 
de vrije plaats gewezen. 

Dat het loont om kritisch te zijn bij het 
ontwerp van parkeervoorzieningen is door 
Aronsohn duidelijk gemaakt. Vroegtijdig in 
het ontwerpstadium de ontwerpeisen 
afwegen in een kosten-baten analyse kan 

leiden tot creatieve oplossingen en kosten-
besparing. In de praktijk variëren de kosten 
van een parkeerplaats bij een ziekenhuis van 
€ 20.000 of meer voor een ondergrondse 
oplossing tot € 8.000 voor een boven-
grondse staalconstructie. Die laatste kan 
met de juiste middelen ook een esthetisch 
aanzien hebben. Bij aanbesteden daarna is 
het aantrekkelijk om over de grens te kijken, 
zeker bij staal levert dat soms een interes-
sante propositie op. 

In workshops zijn individuele vragen van 
deelnemers aan bod gekomen. Onderwerpen 
die veel voorkomen zijn 
■  De meeste instellingen kampen met 

tekorten of verwachten dit over enige tijd.
■  Hoe kan men de plaatsen optimaal verde-

len tussen personeel en bezoekers?
■  Er is weinig informatie over het parkeer-

gedrag.
■  Het bieden van een parkeerplaats voor een 

medewerker is net zo belangrijk als voor 
een patiënt of bezoeker. 

■  Dienstwisselingen geven een piek in de 
parkeervraag, een kleine verschuiving kan 
dan al tot een merkbare verlichting van 
de parkeerdruk leiden, ook het spreiden 
van bezoekuren levert soms al voldoende 
verbetering op. 

Als conclusie komt naar voren dat het par-
keervraagstuk een belangrijk component is 
bij de ontwikkeling van zorgcentra. De moge-
lijkheid om voldoende parkeerplaatsen te 
creëren en deze ook fi nancieel haalbaar te 
maken kan beslissend zijn voor een ontwik-
keling. Het opstellen van een parkeerbalans 
waarmee de behoefte aan parkeerplaatsen 
voor de verschillende doelgroepen in beeld 
wordt gebracht, is een middel om vraag en 
aanbod van parkeerplaatsen op elkaar af te 
stemmen. Zo kan ruimte optimaal worden 
benut en dat komt het exploitatieresultaat en 
daarmee de gehele zorg ten goede. 

Ziekenhuizen ontwikkelen zich tot grootschalige zorgcentra met een diversiteit aan diensten. Deze diensten trekken in toenemende mate 
bezoekers en dus moet het ziekenhuis goed bereikbaar zijn. Eén van de belangrijkste onderdelen van deze bereikbaarheid is de aanwezig-
heid van voldoende parkeergelegenheid in de directe omgeving.

indicatieve bouwkosten per parkeerplaats
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