
Het wetsvoorstel komt er in het kort op neer 
dat de gemeente de mogelijkheid krijgt om 
de parkeertarieven onder te verdelen in 
drie klassen. Het betreft zowel de tarieven 
voor kort parkeren als die voor vergunning-
houders. Voor een ‘schone’ auto betaalt 
de parkeerder een tarief dat minimaal 50% 
lager is dan het basistarief. Vervuilende 
auto’s krijgen een tarief dat minimaal 50% 
hoger is. De motieven van het wetsontwerp 
mogen nobel zijn, namelijk minder vervui-
ling in de stad, de uitwerking roept direct al 
veel vragen op. 

Effecten
Ten eerste is daar de vraag over de effec-
ten die bereikt worden. Om dit in beeld te 
brengen heeft het onderzoeksinstituut CE 
in Delft een studie gedaan. Deze studie 
wijst uit dat een daling van fi jnstofdeeltjes 
(PPM10) en stikstofoxiden (NOX) te verwacht-
en is. Deze daling is ten opzichte van de 
totale emissies van het stedelijke gemoto-

riseerde vervoer echter zeer gering. Verre-
weg het grootste deel van dit effect wordt 
verwacht van de bezoekende parkeerders. 
Het idee is dat het hogere parkeertarief 
vooral bij de bezoekers een gedragsveran-
dering veroorzaakt. Deze hebben immers 
de keuze om een andere vervoerswijze te 
nemen of af te zien van het bezoek. Vergun-
ninghouders hebben deze mogelijkheid niet 
of nauwelijks. Bij deze groep is het een aan-
passing van het voertuig (bijvoorbeeld een 
roetfi lter monteren, of een auto kiezen met 
minder uitstoot) die voor een positief effect 
op het milieu zou moeten zorgen. 

De classifi catie van de voertuigen wordt in 
een algemene maatregel van bestuur ge-
regeld. Hoe dat eruit gaat zien is nog niet 
duidelijk. Het rapport waarin de effecten 
van de wet zijn onderzocht,  gaat uit van 
drie klassen. De gunstigste klasse (wit) 
is die van de benzine en LPG auto’s met 
katalysator en de diesels met roetfi lter. In 

de middenklasse (grijs) zitten de nieuwere 
diesels zonder of met een open roetfi lter en
in de minst gunstige klasse (zwart) zitten 
de benzine en LPG auto’s zonder kataly-
sator en de oude diesels zonder roetfi lter. 
In de berekening is ervan uitgegaan dat 
de laatste categorie een tarief betaalt dat 
twee keer zo hoog is als het basistarief. 

Uitvoerbaarheid
De uitkomsten van het CE onderzoek wijzen
erop dat het meeste milieueffect komt van 
de bezoekende parkeerder. Juist hier vraagt  
de uitvoering de meeste inspanning. Het 
maakt het ingeven van een kenteken bij 
het parkeren nodig. Hier is momenteel in 
Amsterdam en Utrecht ervaring mee opge-
daan. Voor zover er bij de automaat wordt 
betaald, moet deze automaat een verbinding
hebben met een database waarin bij het 
kenteken ook de milieukenmerken zijn opge-
slagen. Hier is het initiatief van een aantal 
gemeenten op zijn plaats om te komen tot 
een Servicehuis parkeren, waarbij in samen-
werking met de Rijksdienst voor het Weg-
verkeer de kentekeninformatie wordt ont-
sloten. De techniek biedt in beginsel dus
wel de mogelijkheden, maar het uitrollen van 
deze systemen in steden, het aanpassen 
van de handhaving daaraan en de admini-
stratieve organisatie daaromheen heb-
ben nog wel wat voeten in de aarde.

Op dit moment wordt gewerkt aan de totstandkoming van het wetsontwerp waar-
mee gemeenten hun parkeertarieven kunnen differentiëren naar milieuklasse.  
De wet moet gemeenten de ruimte geven om te experimenteren met parkeer-
tarieven afhankelijk van de milieuklasse van het te parkeren voertuig. In eerste 
instantie gaat het om de vier grote steden, Leiden, Apeldoorn en Nijmegen. Het 
wetsontwerp maakt het mogelijk om het parkeertarief voor vergunninghouders 
en kortparkeerders in drie klassen in te delen. Vooronderzoek geeft aan dat enig 
effect op de luchtkwaliteit te verwachten is. 

Parkeertarieven differentiëren naar milieuklassen: 
substantie of symbool?

 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 8   D e c e m b e r  2 0 0 9



In de binnenstad is ruimte voor waterber-
ging schaars. Daarom wordt steeds meer 
gezocht naar innovatieve methoden om wa-
terberging te realiseren. Een van de voor-
lopers in het onderzoek naar innovatieve 
methoden, is de onlangs aan de Techni-
sche Universiteit Delft gepromoveerde ir. 
Rutger de Graaf van Deltasync, het Delftse 
bureau dat zich ontwikkelt tot internatio-
naal kenniscentrum voor drijvend bouwen. 
“In Rotterdam zet men bijvoorbeeld in op 
groene daken en waterpleinen om de water-
bergingscapaciteit te vergroten. Omdat veel 
binnensteden ook kampen met een tekort 
aan parkeerplaatsen, met name op zaterdag 

en tijdens koopavonden, bedachten wij bij 
Deltasync een passende oplossing” aldus 
De Graaf. “Daarnaast is er tijdens bouw-
werkzaamheden en tijdens evenementen 
vaak behoefte aan tijdelijke, flexibele par-
keerplaatsen.” Drijvend parkeren kan voor 
beide problemen een oplossing bieden. Het 
is een vorm van meervoudig ruimtegebruik 
die waterberging en parkeerruimte com-
bineert. De grote flexibiliteit zorgt ervoor 
dat de ruimte eenvoudig kan worden uit-
gebreid maar ook dat de parkeerplaatsen 
eenvoudig kunnen worden verwijderd. Voor 
inpassing in bestaand stedelijk gebied zijn 
hoogwaardige oplossingen beschikbaar die 

bovendien publieke ruimte aan de stad toe- 
voegen. Tijdens evenementen of werkzaam-
heden zijn eenvoudigere opties mogelijk die 
na afloop weer verwijderd kunnen worden.  
Op deze manier draagt drijvend parkeren bij 
aan een beter ruimtegebruik en een betere 
bereikbaarheid.

 

Drijvend parkeren, nieuwe vorm 
van meervoudig ruimtegebruik
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Veel steden in Nederland hebben te maken met de stedelijke wateropgave. Om 
in te spelen om klimaatverandering en wateroverlast te voorkomen moet de 
hoeveelheid waterberging flink worden uitgebreid. Volgens de doelstellingen die 
gemeenten, waterschappen, provincies en het rijk hebben vastgelegd in het 
Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) komt er tot 2030 ruim tweederde van 
het IJsselmeer bij als extra waterberging. 

Daarbij is er weerstand tegen het gebruik 
van het kenteken bij elke parkeeractie en 
is ook de vraag hoe om te gaan met buiten-
landse kentekens nog niet beantwoord.   

Den Haag en Rotterdam hebben voorlopig 
terughoudend gereageerd op het ontwerp 
van de experimenteerwet. Leiden, ook een 
van de gemeenten die kan deelnemen, 
heeft al aangegeven de mogelijkheden die 
de wet biedt te willen benutten, maar dit 
voorlopig alleen te doen bij parkeervergun-
ningen. Ook de VNG vraagt in haar reactie 
aan het ministerie van VROM aandacht voor 
de gevolgen en de kosten die het aanpas-
sen van parkeerapparatuur met zich mee-
brengt. Ook het effect van de tariefdifferen-
tiatie op de totale inkomsten uit parkeren  
 

is een zorg. Het is niet de bedoeling dat de 
inkomsten door de maatregel teruglopen, of 
dat de kosten van administratie en organi-
satie buiten verhouding zijn. 

Kilometerheffing
Kort geleden heeft het ministerie van Verkeer 
en Waterstaat de plannen voor de kilometer- 
heffing nader uitgewerkt. Ook hierin is een 
belangrijke rol weggelegd voor het milieu. 
De hoogte van de heffing is afhankelijk 
van de mate van de CO2 uitstoot van het 
voertuig. Het ziet er naar uit dat hiervoor 
vijf klassen zijn. Dit wijkt dus af van de drie 
klassen bij het parkeertarief, maar hier is 
de benadering dan ook anders: in de steden 
is vooral de uitstoot van fijnstof en stikstof-
oxiden van belang, dat is niet hetzelfde als 
CO2 uitstoot. 

Hoe meer maatregelen, hoe moeilijker af- 
stemmen. Het rijden met de auto kost straks 
meer geld, afhankelijk van de milieubelasting 
van het voertuig, terwijl de vaste lasten dalen. 
In de steden gaat deze redenering niet op, 
daar kost ook het stilstaan van de auto meer 
geld, afhankelijk van de milieubelasting van 
het voertuig. Op zichzelf opmerkelijk, de stil- 
staande auto vervuilt immers niet. Daar ligt 
dus stof voor discussie: Waarom de uitstoot 
van fijnstof en stikstofoxide in de steden 
niet meenemen bij de kilometerheffing? Wie 
zich daarbij bewust is van het beperkte 
effect en de administratieve lasten die de 
wet met zich meebrengt, komt misschien tot 
de conclusie dat het wetsontwerp vooral 
een symbolische waarde heeft.
 

Links: drijvend parkeren als oplossing voor 
bestaand stedelijk gebied (afbeelding: DeltaSync)

Rechts: drijvend parkeren bij herstructurering van 
oude industriegebieden


