
■  N i e u w s b r i e f  o v e r  p a r k e e r m a n a g e m e n t  ■  N u m m e r  1 3  ■  M a a r t  2 0 0 9

Er is een voorzichtige tendens dat exploi-
tanten de tijdeenheden, waarover wordt 
betaald in de parkeergarage kleiner 
maken. Veel gemeenten hebben het hele 
uur al verlaten en gaan naar stappen van 
20 minuten of minder. Veelal is de onder-
bouwing hiervan vooral gevoelsmatig. 
Over de effecten op het parkeergedrag 
en de omzet is nog niet veel bekend.  
Van april 2008 tot en met september 
2008 is in de parkeergarage van het 
Amsterdamse Muziektheater een proef 
gedaan met betalen per drie minuten. 
Spark kreeg de beschikking over de 
gegevens van de parkeertransacties van 
voor en na de invoering van het nieuwe 
tarief en analyseerde deze. 

■ Nieuwe tijdseenheid
In de oude situatie was het parkeertarief 
€ 3,80 per uur. Na de wijziging werd dit € 
0,20 per 3 minuten. Het uurtarief kwam 

Al enige tijd klinkt de roep om eerlijke parkeertarieven. Vorig jaar besteedde het Platform detailhandel er aandacht aan en 
inmiddels bemoeit ook de landelijke politiek zich met betaald parkeren. Parkeerconsumenten en parkeerexploitanten  
hebben verschillende belangen, de consument wil niet meer betalen dan dat hij parkeert, de exploitant wil zijn inkomsten 
maximaliseren. Gelukkig ziet het er niet naar uit dat er dwingende maatregelen worden opgelegd, zoals in sommige andere 
Europese landen, want de markt doet zijn werk toch wel. 

UPDATE

Uiteindelijk zijn alleen de volledige trans-
acties tussen 8 en 17 uur beschouwd. 
Volledig houdt in dat met hetzelfde 
kaartje is ingereden, betaald en  
uitgereden. Ook abonnementhouders  
en parkeerders met vooraf gekochte  
uitrijkaarten zijn niet meegenomen 
omdat aannemelijk is dat ook deze groep 
zijn gedrag niet door het nieuwe  
kortparkeertarief laat beïnvloeden. Er  
zijn uiteindelijk ruim 200000 transacties 
geanalyseerd, waarvan 45000 na de 
tariefwijziging. De onderzoekshypothese 
hield in dat consumenten hun gedrag 
laten beïnvloeden door het ‘oneerlijke’ 
tarief. Deze hypothese is getoetst aan 
beide testperioden door de hoeveelheid 
betalingen vlak voor en na het verstrijken 
van een geheel parkeeruur te vergelijken. 
Ook is gekeken naar de totale hoeveelheid 
gebruikers en de gemiddelde  
parkeertijd van de gebruikers.

daarmee iets hoger uit: € 4,00 per uur. 
Voor het onderzoek zijn de parkeer- 
transacties van de woensdagen en de 
zaterdagen van een periode van  
27 maanden voorafgaand aan de tarief-
wijziging vergeleken met die van een  
periode van drie maanden na de wijziging. 
De transactiegegevens zijn ontdaan van 
onder meer transacties op uitzonderlijke 
dagen en van onvolledige transacties. 
Daarnaast is gekeken naar bijzondere 
momenten. De betreffende parkeer- 
garage heeft een functie voor het  
theaterbezoek. Theaterbezoekers zijn 
afhankelijk van het tijdstip van aanvang 
en einde van de voorstelling en hun  
parkeerduur zal daarom niet afhankelijk 
zijn van de tariefopbouw. Deze groep  
veroorzaakt een piek in inrijden tussen 
17 en 19 uur. In de analyse van het  
parkeergedrag zijn deze transacties 
daarom niet meegenomen.

■  Betalen per minuut beïnvloedt het parkeergedrag 
en de omzet van de parkeergarage 
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■  Update Tour 2009
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

SPARK
Nieuwstraat 4
2266 AD Leidschendam
T 070 317 70 05
F 070 317 80 66
info@spark-parkeren.nl
www.spark-parkeren.nl

In de Update houden wij u regelmatig op 
de hoogte van actuele en interessante 
ontwikkelingen op het gebied van parke-
ren. Vaak, aan de hand van ervaringen 
van relaties of medewerkers van Spark, 
wordt u op twee pagina’s bijgepraat in 
tekst en waar mogelijk beeld. De digitale 
en gedrukte Update hebben echter ook zo 
hun beperkingen. Om te voelen, ruiken en 
met eigen ogen te bekijken is de Update 
niet geschikt en daarom wordt begin juni 
2009 de eerste Update Tour gehouden. 
De tour voert langs aansprekende, 
opmerkelijke, innovatieve of gewoon 

■ Resultaten
Uit de analyse blijkt dat de gemiddelde 
parkeertijd nagenoeg gelijk blijft. In de 
oude situatie (betalen per uur) is dit 190 
minuten, in de nieuwe situatie (betalen 
per drie minuten) is dit 188 minuten, een 
verschil van 1%. Het aantal parkeerders 
(voor de gekozen dagdelen) is dusdanig 
gestegen dat het aantal verkochte par-
keeruren per saldo is toegenomen na de 
tariefwijziging. 

De onderzoekshypothese heeft stand 
gehouden. In de oude situatie vonden 8 à 
9% meer betalingen plaats in de laatste 
10 minuten van een volledig parkeeruur 
dan in de eerste 10 minuten na een volle-
dig parkeeruur. In de nieuwe situatie is dit 
1 à 2%, een substantiële verandering van 
betaaltijdstip derhalve. Uit de parkeer-
transacties komt niet naar voren dat er 
een omzetdaling ontstaat binnen de 
onderzochte gebruikersgroep. De per 
saldo tariefdaling wordt gecompenseerd 
door meer verkochte parkeeruren.  
Aanvullende gegevens van de exploitant 
wijzen echter wel op een omzetdaling over 
alle dagen en alle gebruikersgroepen.  

mooie parkeerprojecten. Waar mogelijk 
wordt onderweg en soms op locatie  
toelichting gegeven door betrokkenen bij 
de projecten langs de route. Vaak zal de 
Update Tour regio’s aandoen, maar soms 
ook worden parkeerprojecten rond een 
thema bezocht.

Mocht u als lezer van de Update nu al 
interesse hebben om mee te reizen, of 
heeft u een aansprekend project waar de 
Update Tour niet aan voorbij mag gaan? 
Meldt het via info@spark-parkeren.nl.

Een theoretische benadering ondersteunt 
dit beeld. De grafiek laat dit zien, de lijn 
met het uurtarief ligt meestal boven die 
van het minuten-tarief. 

Samenvattend is uit de analyse van de 
gegevens het volgende af te leiden. 
■  De onderzochte gegevens wijzen in  

de richting van beïnvloeding van het 
parkeergedrag door het betalen per 
drie minuten. 
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Inkomsten uit verkochte parkeertijd van de onderzochte groep ten opzichte  
van de opbrengsten bij toepassing van het oorspronkelijke uurtarief
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■  De gemiddelde parkeerduur verandert 
nauwelijks.

■  Om een omzetdaling te voorkomen kan 
een tariefverhoging een oplossing zijn, 
de hoogte hiervan (om de omzet gelijk 
te houden) zal verschillen, afhankelijk 
van de parkeermotieven in de betref-
fende parkeergarage.


