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Het masterplan voorziet in een parkeer- 
garage met 500 plaatsen. Inmiddels is de 
bouw van deze parkeergarage aan de  
Westwal gestart, maar al in 2005 kwam  
de gemeente tot de conclusie dat de  
exploitatie en het beheer van deze garage 
de gemeentelijke organisatie voor een 
opgave stelde die niet zonder meer kon  
worden ingepast. Goes heeft ruim 4500 
gereguleerde parkeerplaatsen in beheer die 
allemaal aan de openbare weg liggen.  
Deze parkeerplaatsen worden beheerd door 
de eigen organisatie. Deze organisatie is  
in de loop der jaren geleidelijk meegegroeid 
met de omvang van het areaal. Meerdere 
afdelingen hadden een taak in het beheer 
en hoewel in de begroting het product  
parkeren duidelijk omlijnd was, was van een 
duidelijke regie op de exploitatie en het 
beheer nauwelijks sprake. De bouw van de 
parkeergarage bracht daarom niet alleen 
een vraagstuk omtrent het beheer met zich 
mee, maar ook het besef dat de risico’s  
die met de aanzienlijke investering  
gepaard gaan een betere beheersing en 
sturing vragen op de parkeerexploitatie  
dan voorheen. 

Goes (37.000 inwoners) is het economisch verzorgende hart voor de Bevelanden. De binnenstad heeft een winkelaanbod van 43.000 m2 en 
is daarmee vergelijkbaar met steden die twee maal zo groot zijn. Goes wil zijn vooraanstaande  positie behouden en versterken en heeft 
daarvoor het Masterplan Binnenstad in uitvoering opgesteld. Vanzelfsprekend is bereikbaarheid een belangrijk thema daarbij. Als gevolg van 
de ligging van Goes moet de stad het hebben van de auto en de fiets en speelt het openbaar vervoer een minder grote rol.

■  Parkeerbedrijf Goes van start

UPDATE

om de exploitatie van het parkeerareaal in 
Goes, zowel op straat als in gebouwen, te 
optimaliseren. Enerzijds betekent dit het 
doelmatiger maken van de uitvoering, ander-
zijds zorgen voor voldoende inkomsten. Het 
gemeentelijk parkeerbedrijf kijkt niet alleen 
naar inkomsten in geld maar ook naar de 
maatschappelijke baten van een goed par-
keerbeleid. Dit parkeerbeleid wordt op de 
afdeling Stadsontwikkeling gemaakt, beleid 
en exploitatie zijn bewust gescheiden. Zeker 
zo belangrijk is de rol van het parkeerbedrijf 
als het gaat om aanleveren van informatie. 
Risico’s die gelopen worden met investerin-
gen hebben vaak een relatie met informatie-
verschaffing. Betrouwbare exploitatiegege-
vens die maandelijks beschikbaar zijn, 
zullen risico’s beperken. 

Uitvoerende taken liggen in beginsel niet 
binnen het parkeerbedrijf. Het parkeer- 
bedrijf geeft hier wel vorm aan door het  
sluiten van uitvoeringsovereenkomsten. 
Hierbij kan het gaan om zowel inbesteding 
(uitvoering door een gemeentelijke dienst) 
als uitbesteding. Bepalend is of het  
werk efficiënt kan worden uitgevoerd. ➞

In het voorjaar van 2006 heeft de gemeente 
Goes aan Spark de opdracht gegeven om een 
bedrijfsmatige parkeerorganisatie op te 
zetten. Dat proces heeft er toe geleid dat in 
de zomer van 2007 in Goes het Parkeerbedrijf 
van start is gegaan. Samengevat is een 
aantal stappen doorlopen:
■ op basis van een quickscan zijn de sterke 
en zwakke punten in de bestaande parkeer- 
organisatie in kaart gebracht;
■ de doelstellingen en taken van een 
parkeerbedrijf zijn benoemd;
■ daarbij is onder andere de vraag gesteld 
welke taken de gemeente uit strategische 
overwegingen zelf wil blijven uitvoeren. Goes 
heeft ervoor gekozen om het parkeerareaal 
inclusief garages zelf te exploiteren;
■ op basis daarvan is een model voor een 
gemeentelijk parkeerbedrijf opgezet, dat in 
juni van dit jaar door het college en de 
gemeenteraad is overgenomen. 

■ Binnen de eigen organisatie
Het parkeerbedrijf in Goes maakt deel uit 
van de afdeling Economische zaken. Deze 
afdeling is gewend om te gaan met exploita-
ties van grond en gebouwen. De exploitatie 
van het parkeerareaal past hier dan ook 
goed bij. Het parkeerbedrijf heeft tot taak 
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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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Een ontwikkeling van deze omvang en kwali-
teit op een dichtbebouwde stedelijke locatie 
vraagt om een innovatieve parkeeroplossing. 
Deze bestaat uit een ondergrondse garage 
met 86 plaatsen en een bovengrondse  
stallinggarage in 8 lagen met 251 plaatsen. 
De ondergrondse garage is openbaar en is 
bedoeld voor de winkelbezoekers en  
bezoekers van de appartementen. Bijzonder 
is de bovengrondse garage die wordt 
bediend door 4 autoliften. Conventionele 
hellingbanen zouden het ontwerp schaden 
en te veel ruimte vragen. Zo’n 400 m2 is 
bespaard door voor liften te kiezen. 

■  Optimaal gebruik parkeerruimte
In opdracht van PWS heeft Spark naar het 
optimale gebruik van de garages gezocht. 
Op basis van het functioneel programma en 
de gelijktijdige aanwezigheid van parkeer-
ders is het maatgevende moment voor de 
parkeerbehoefte bepaald, rekening houdend 

met exclusieve (vaste) parkeerplaatsen  
voor een deel van de parkeerders en zwerf-
plekken voor de overige parkeerders.  
Dat heeft direct gevolg voor het aantal uit  
te geven parkeerabonnementen.  
Het optimaliseren daarvan vergroot de  
service aan de gebruikers en daarmee de 
waarde van de parkeervoorziening. 

Een tweede uitdaging was het afstemmen 
van de liften, de toegangscontrole en de 
parkeerbezetting. Niet de gebruiker maar het 
systeem bepaalt welke lift gekozen wordt en 
welke verdieping. Wie niet parkeert volgens 
de voorwaarden van zijn abonnement moet 
achteraf kunnen bijbetalen. Tijdens het  
proces bleek dat dit deel van het ontwerp 
nog heel wat verbeterd moest worden. 
Spark heeft samen met de opdrachtgever 
het functioneel ontwerp aangepast en  
geoptimaliseerd. Tot slot is Spark gevraagd 
de eisen voor de beheerorganisatie op te 

zetten. Het beheer zal deels ter plaatse en 
deels op afstand geschieden. Inmiddels 
heeft PWS een intentie-overeenkomst  
getekend met het in Rotterdam gevestigde 
parkeerbedrijf Interparking. Dit bedrijf wordt 
nu betrokken bij de verdere ontwikkeling 
van het parkeren in The Red Apple.

➞

Aan de oevers van de Maas wordt op dit moment het nieuwbouwproject The Red Apple gerealiseerd. Het is een initiatief van  
Woningstichting PWS Rotterdam en staat symbool voor de internationale allure van Rotterdam als Nederlandse metropool.  
Het ontwerp biedt plaats aan 231 appartementen, 3.900 m2 kantoorruimte en 1.600 m2 winkelruimte.

■   Red Apple Rotterdam:  

een bijzonder concept met een bijzondere parkeeroplossing 

Zo zijn er afspraken gemaakt met de eigen 
technische dienst over het onderhoud en de 
beschikbaarheid van parkeerapparatuur. 
Ook de parkeercontrole blijft, na een zorg-
vuldige afweging met mogelijke uitbesteding, 
in eigen huis. De prestaties die geleverd 
moeten worden zoals betalingsgraad, aan-
tallen naheffingen en percentage bezwaar-
schriften worden op papier gezet. Processen 
als geldinzameling en invordering van  
naheffingsaanslagen worden integraal uitbe-
steed. In de loop van 2008 wordt besloten 
over het beheer van de parkeergarage. 

■ Resultaat
De eerste winst is al binnen: de kostendek-
king van de parkeerhandhaving is met ruim 
50% verbeterd en ook op administratie is 
bespaard. Besparingen die welkom zijn, 
want Goes heeft ambities voor de ontwikke-
ling van een tweede parkeergarage,  
zonder dat het huidige overschot op de par-
keerexploitatie wordt aangetast. 

Een van de adviseurs van Spark heeft in het 
traject van de totstandkoming van het par-
keerbedrijf ter plaatse als kwartiermaker 

gefunctioneerd. Zo is de gemeente van 
dichtbij ondersteund, ook bij het voorberei-
den van de bestuurlijke besluitvorming. 

In de komende maanden werkt het  
parkeerbedrijf aan het opzetten van gestruc-
tureerde managementrapportages, het reali-
seren van externe aanbestedingen en het 
detailleren van de interne dienst- 
verleningsovereenkomsten. Dit zal in  
2008 leiden tot een betere sturing op de  
parkeerexploitatie en een structurele  
efficiencywinst op uitvoeringskosten. 
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