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■ Almere neemt business-intelligence software
voor parkeren in gebruik

foto: gemeente Almere

Onlangs sloot de gemeente Almere met Spark een overeenkomst voor het beheer en onderhoud van Smartpark, een data-warehouse met
informatie over het gebruik en beheer van alle parkeerplaatsen in het Stadshart. Het gestructureerd en gebundeld vastleggen van deze
parkeermanagementinformatie zal leiden tot actuele en betrouwbare inzichten waarmee het gemeentebestuur en de parkeerorganisatie
de parkeerexploitatie beter kunnen sturen.
In het centrum van Almere Stad liggen 11
parkeergarages en 3 parkeerterreinen met
bijna 5000 plaatsen. Daarnaast zijn er nog
eens 1700 plaatsen op de straat gereguleerd. De gemeentelijke parkeerorganisatie
heeft het eigendom van deze plaatsen en
voert de exploitatie. Het dagelijks beheer is
uitbesteed aan marktpartijen.
Almere ziet goede parkeergelegenheid als
vitaal voor het functioneren van het sterk
gegroeide Stadshart. Tegelijkertijd
vertegenwoordigen de parkeergarages een
aanzienlijke investering die uiteindelijk
gedekt moet worden uit de parkeergelden.
Het is dus zaak dat Almere haar parkeergelegenheid optimaal benut en dat de
ambtelijke organisatie zichzelf en het
gemeentebestuur kan voorzien van actuele
en adequate stuurinformatie. Dit voorkomt
ad-hoc vragen over details en verbetert de
kwaliteit van de besluitvorming.

Zo werd dezelfde informatie in verschillende
systemen of apparatuurmerken verschillend
geïnterpreteerd. Ook konden geen
rapportages van het volledige parkeerareaal
worden gemaakt. Het ad-hoc samenstellen
van rapportages kostte veel tijd en de
betrouwbaarheid liet te wensen over.

Smartpark samengevat:
■ alle gewenste brondata wordt volgens
een vooraf benoemd formaat ingelezen.
Dit formaat is tussentijds te wijzigen
■ alle parkeertransacties (aankomst, vertrek,
betalingsgegevens) worden opgeslagen
■ de informatie is zo gestructureerd dat
vergelijking over de perioden mogelijk is
■ via queries kunnen gemakkelijk maatwerk
analyses worden gemaakt, ook als achteraf
nieuwe vragen gesteld worden
■ prognoses worden betrouwbaarder door
analyse van parkeergedrag en trends

■ Smartpark
■ Verschillende systemen
In het verleden maakte Almere gebruik van
de informatie die uit de verschillende
parkeersystemen kon worden ontleend.
Hieraan bleken veel nadelen verbonden.
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Samen met Almere ontwikkelde Spark
het gereedschap om wel volledige en
betrouwbare stuurinformatie te genereren.
De basis daarvoor is Smartpark, de
business-intelligence software die al was

ontwikkeld om het beheer en de exploitatie
van parkeergarages te optimaliseren.
Met de leveranciers van de verschillende
typen en fabricaten parkeerapparatuur zijn
afspraken vastgelegd over het formaat van
de aan te leveren informatie. Hiertoe zijn
import- en exportmodules gebouwd. Ook
vanuit het parkeerbeheer worden volgens
een vast formaat data aangeleverd.
Periodiek worden alle data in de database
ingelezen nadat een controle plaats heeft
gevonden op juistheid en volledigheid.
Voor Almere is een basisrapportage
ontwikkeld conform de door de gemeente
gestelde eisen aan de aard en omvang
van de parkeermanagementinformatie.
Deze wordt maandelijks automatisch
gegenereerd. De rapportage geeft onder
meer de kritische punten van de parkeerexploitatie weer (ook trendmatig).
Afwijkingen worden tijdig gesignaleerd en
actie wordt ondernomen (bijvoorbeeld tijdig
informeren van directie en bestuur omtrent
budgetafwijkingen). Voor specifieke
informatiebehoeften kunnen queries
➞
worden gemaakt.
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➞ De ontwikkeling van Smartpark in Almere
heeft de nodige voeten in de aarde gehad.
Met name het verkrijgen van data uit de
deels uit 2002 daterende parkeerapparatuur
maakte een upgrade hiervan noodzakelijk.
Ook moesten de juiste softwaremodules
worden ontwikkeld om de gegevens op de
gewenste manier te kunnen uitlezen.
Vanaf april 2007 werd het mogelijk om de
gegevens ook daadwerkelijk uit te lezen.
De periode daarna is gebruikt om een groot
aantal details in orde te brengen zodat de

gegevens betrouwbaar zijn. Tevens is samen
met Almere een basis rapportagemodel
ontwikkeld waarmee maandelijks de meest
essentiële informatie gestructureerd wordt
gepresenteerd.
Tijdens de pilotfase die tot december heeft
geduurd, is het nut van Smartpark al
meerdere malen gebleken. Zo kon via een
analyse van opbrengsten per ticketautomaat
per tijdseenheid worden vastgesteld wat de
reden was van teruglopende inkomsten bij

het straatparkeren, ook de verwachte
inkomsteneffecten van wel of niet betalen
voor parkeren op koopzondag konden snel
aan het bestuur worden gemeld.
Met de groei van Almere in de komende
jaren zal ook het aantal betaalde
parkeerplaatsen fors toenemen.
Smartpark zal daarmee nog meer dan nu
een onmisbaar hulpmiddel blijken om de
groeiende parkeerexploitatie te beheersen
en te sturen.

■ Parkeerhandhaving na de bestuurlijke boete
Nu de Eerste Kamer het wetsvoorstel voor de bestuurlijke boete voor het parkeren niet heeft aangenomen, is een slag verloren in de jaren
durende strijd van gemeenten om meer greep te krijgen op hun parkeerhandhaving en een betere financiële compensatie . Al vanaf het
midden van de jaren negentig proberen de gemeenten dat te bewerkstelligen. Voor een deel speelt hierbij de kostenvergoeding een rol maar
ook het organiseren van de handhaving is een onderwerp. Veel kleine en middelgrote gemeenten willen personeel kunnen inhuren of de
handhaving geheel uitbesteden. De administratieve belasting van de procedure voor de beëdiging tot Buitengewoon Opsporingsambtenaar
is vaak aanzienlijk en leidt niet zelden tot belemmering bij de handhaving.

■ Parkeerhandhaving en
bestuurlijke strafbeschikking
In 2009 wordt de bestuurlijke strafbeschikking ingevoerd. Deze geeft gemeenten de
mogelijkheid om overtredingen van de
Algemene Plaatselijke verordening (APV)
in het publieke domein en milieudelicten
waarvoor transactiebedragen zijn vastgesteld
zelf aan te pakken. De beschikkingen gaan
naar het CJIB dat voor de invordering zorgt.
De gemeente krijgt voor de opgelegde
beschikkingen een vergoeding, deze wordt
door het CJIB met de gemeente afgerekend.
De meeste parkeerovertredingen zijn echter
niet via de APV geregeld maar via de Wegenverkeerswet en het RVV. Deze feiten vallen
buiten de bestuurlijke strafbeschikking en
vooralsnog heeft de gemeente dus geen
mogelijkheid om deze met de bestuurlijke
strafbeschikking aan te pakken. Bij de rijksoverheid is men zich bewust van het feit dat
dit voor veel gemeenten onbevredigend is.
In de kamerstukken bij de wet OM-afdoening
(waarvan de bestuurlijke strafbeschikking
een onderdeel vormt) is aangekondigd dat
zal worden bezien of de bestuurlijke strafbeschikking ook voor parkeerovertredingen kan
worden toegepast. Maar dat zal niet eerder
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zijn dan over een jaar of vijf. Om in de
tussentijd nog enigszins tegemoet te komen
aan de wens van gemeenten is de
vergoedingsregeling van de bestuurlijke
strafbeschikking ook op sommige RVVparkeerovertredingen van toepassing.

■ Vergoedingsregeling
Sinds 2006 bestaat er een regeling waarmee gemeenten een vergoeding voor een
opgelegde beschikking voor een parkeerovertreding ontvangen. Voor 2008 is deze
vergoeding gesteld op € 7,50. Positief daarbij
is dat de drempel (het aantal beschikkingen
dat in 2005 werd uitgeschreven en waarover
geen vergoeding werd betaald) komt te
vervallen. De vergoedingsregeling voor de
bestuurlijke strafbeschikking is nog in
de maak, daarover zal pas na de zomer
concreet wat te melden zijn. Deze zal naar
verwachting ook op parkeerovertredingen
van toepassing zijn.
Voor als het zover komt heeft Spark al wat
rekenwerk verricht. Wij weten dat van een
naheffingsaanslag na aftrek van invorderingskosten en kosten van bezwaar en
beroep zo’n 35 tot 40 euro overblijft om
de kosten van de parkeerhandhaving te

dekken. Omdat we erop rekenen dat het
CJIB doelmatig werkt, is dit bedrag een
goede indicatie voor de vergoeding die een
gemeente aan het CJIB kan vragen voor een
beschikking voor een parkeerovertreding.
Met dit bedrag krijgt de gemeente een
substantiële bijdrage in haar handhavingskosten. Zover is het helaas nog niet,
de komende tijd blijft het nog behelpen
op dit vlak.
Veel informatie over de bestuurlijke
strafbeschikking vindt u op
www.servicecentrumhandhaving.nl
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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