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Steeds meer gemeenten ondernemen stappen op de snelweg van de digitale 
parkeerketen. Technisch is bijna alles mogelijk, maar de maatschappelijke 
praktijk blijkt vaak weerbarstiger. Hoe te handelen en waar aan te denken?

De oproep van Minister Plasterk aan 160 
wethouders begin dit jaar om een E-loket 
in te richten gaf een flinke boost aan 
diverse gemeentelijke initiatieven. Voor de 
goede orde, de oproep betrof eigenlijk een 
van de meest basale stappen: het verge-
makkelijken van het aanvragen en wijzigen 
van een parkeervergunning. Niet meer 
aan de balie, maar gewoon vanuit huis via 
internet. Een logische stap wanneer je ziet 
dat sommige gemeenten bij de aanvraag 
zelfs nog een kopie van een uittreksel uit 
het bevolkingsregister opvragen, terwijl die 
in de eigen GBA te vinden is. 
Meteen doen dus, zo’n E-loket. Weg met 
onnodige regels en rompslomp. En dit is 
nu een veel gehoord argument voor ver-
dere digitalisering: meer service voor de 
parkeerder. Hoe mooi zou het zijn wanneer 
ook de andere stappen van digitalisering 
het principe van de gastvrije stad zouden 
kunnen versterken?

Efficiency
Naast het argument van de moderne stad 
zijn er vele andere valide redenen om  
digitalisering met gezwinde spoed ter 
hand te nemen. Een grotere efficiency  
van de handhavingsorganisatie past in 
de ambitie om snel tot bezuinigingen te 

kunnen komen. Met het kenteken en het 
denken in digitale parkeerrechten als 
centrale ankerpunten ligt efficiency voor 
het oprapen. De eerste ervaringen met 
scanauto’s en -scooters in enkele steden  
zijn hierin veelbelovend. 

Eén andere stap is al volledig uitont-
wikkeld en uitgetest: mobiel betalen 
voor kort-parkeren. Met organisaties als 
Yellowbrick, Parkline of het shpv kunnen 
contracten worden aangegaan om kort-
parkeerders snel en gemakkelijk van  
een parkeerrecht te voorzien. 

Maar voor een volledige digitalisatie 
van de parkeerketen inclusief efficiënte 
handhaving moeten alle parkeerproducten 
op kenteken worden gezet. En dit noopt 
tot een kritische blik op alle verschillende 
producten. Kan hier niet eens in gesneden 

worden? Daarbij hoort ook een slimmere 
variant van de ouderwetse bezoekers-
vergunning. Geen draaischijf of kraskaart 
meer maar eenvoudigweg een digitale 
bezoekersregeling, een soort ‘belbundel’ 
met parkeeruren tegen een kortingstarief. 

Hobbels
Direct doen dus? Natuurlijk, maar neem 
voldoende tijd voor het proces. Nieuwe  
systemen grijpen diep in op de gemeente-
lijke organisatie (denk aan zaaksystemen, 
archivering etc.) en onderweg komen er 
nog genoeg hobbels die genomen moeten 
worden. 

Zo is er de issue van de privacy.  
Technisch is dit goed te regelen, maar 
procedureel blijkt het lastig om een en  
ander tijdig scherp te krijgen. Vooraf 
bepalen in Programma’s van Eisen wat 
daarin de rol is van leverancier en van  
opdrachtgever is cruciaal. En daar  
loopt men al snel aan tegen een ander 
probleem: een beperkt aantal partijen.  
De materie is relatief nieuw en daarmee 
zijn er nog weinig spelers op de markt 
met uitgerijpte producten. Hetzelfde is het 
geval bij de straatapparatuur. Kenteken-
invoer op straat is en blijft lastig en ook 
hier heeft de markt nog niet het ultieme 
product. 

>> lees verder op de achterzijde

“Hoe mooi zou het zijn  

wanneer de digitaliserings-

operatie het principe van de 

gastvrije stad zou kunnen 

versterken?”



• E-loket bewoners/  
 bedrijvenvergunning
•  Mobiel parkeren 
 ingevoerd (met alle  
 partijen)
•  Inzet van handhelds 
 bij handhaving

• Kentekenparkeren bij  
 ticketautomaten
• Introductie digitale  
 visite-regeling
• Inzet scanvoertuig 
 (scooter of auto)

• Doorvoeren parkeer- 
 rechten in alle producten
• Reductie parkeerauto-
 maten tot minimum
• Gebruik informatie  
 voor geleiding 
 bezoeker

Een digitale marsroute

start midden ultiem

Bijna 50% van de gemeenten is fi nancieel instabiel of kwetsbaar, meldt de RMA*. 
En door de gevolgen van de rijksbezuinigingen en decentralisaties gaat dat 
percentage de komende jaren eerder omhoog dan omlaag, zo is de verwachting.

Betaald parkeren is voor veel gemeenten 
een belangrijke bron van inkomsten. 
Maar de parkeerinkomsten dalen of 

- op zijn best - blijven gelijk. Kon je tot voor 
kort de inkomsten nog gelijk houden 
door tariefverhoging, die ruimte is weg. 
Het resultaat dat nodig is om de lasten 
van in het verleden gedane investeringen 
in parkeren te dragen, slinkt. Aan de 
andere kant liggen er nieuwe vragen zo-
als het dataloket waarmee minister Schultz 
parkeerinformatie wil verzamelen en ont-
sluiten, het wetsvoorstel om parkeren 
per minuut te kunnen betalen en de digi-
talisering. Maar fi nanciële ruimte is er niet. 

Slimmer werken
Het parkeren zal dus zijn eigen broek 
moeten ophouden, maar hogere tarieven 
zijn geen optie, integendeel, bij voorkeur 
moeten de tarieven omlaag voor lasten-
verlichting. Wat kan je doen? Er is eigen-
lijk maar één oplossing: slimmer werken. 
En dat kan, zo blijkt in de praktijk. Elke 
gemeente kiest daar zijn eigen oplossing 
voor. Sommigen zetten overtollig perso-
neel in en gaan taken weer zelf uitvoeren. 
Andere besteden juist uit of gaan het 
parkeren digitaliseren. Handhaving kan 
effi ciënter evenals de uitgifte van parkeer-
vergunningen. Digitalisering ontsluit ook 
nieuwe mogelijkheden voor dienst-
verlening en zo snijdt het mes aan 

twee kanten. Althans, zo kan het gaan. 
Maar de praktijk is weerbarstig. 
Digitaliseren vraagt een investering, de 
complexiteit neemt toe en daar ontstaan 
nieuwe kosten.

Dagelijkse praktijk
Bij Spark zien we dat bij de dagelijkse 
uitvoering van het parkeerbeheer al veel 
verbetering te halen is. Betere inzet van 
de parkeerhandhaving, andere keuzen bij 
onderhoud van parkeerapparatuur, voor-
komen van dubbele kosten, leveranciers 
aanspreken op de correcte naleving van 
contracten. In een middelgrote gemeente 
zagen we dat de uitvoeringskosten wel 
15% lager kunnen, zonder dat de burger 
daar nadeel van ondervindt. En dan is 
er de overstap naar pinbetaling nu de 
chipknip verdwijnt. Het blijkt soms dat de 
kosten van de pin-transactieverwerking 
soms aanzienlijk hoger zijn dan die van 
de muntinzameling. Als je daar niet alert 
op bent en de goede keuzen maakt, 
wordt het resultaat slechter in plaats van 
beter. 

Er is nog heel veel te verbeteren bij de 
uitvoering van het parkeren. Een beter 
resultaat zonder lastenverzwaring, wie wil 
dat nu niet in tijden van fi nanciële krapte? 

* Rekenkamer Metropool Amsterdam

Uitvoeringskosten parkeren: 
het kan nog veel beter

>> vervolg van voorzijde

Beleving
En daar zit vaak de achilleshiel van digitali-
sering: de beleving voor de parkeerder. 
Die wordt in zijn beleving vaak ‘opge-
zadeld’ met gedoe als het invoeren van 
kentekens op een vaag schermpje in fel 
zonlicht en in dezelfde slag wordt hij dan 
gedwongen om cashless te betalen,                    
waar een ruime meerderheid nu nog ge-
wend is met muntgeld te betalen. Voldoen-
de aandacht voor de klant zal uiteindelijk 
fl ink kunnen bijdragen aan de digitale 
acceptatie. Maar dan liggen er ook veel 
nieuwe kansen in het verschiet. Slimme 
app’s die de klant wijzen op vrije plaatsen 
als vervanging van slecht gebruikte en 
kostbare PRIS-systemen, dynamische 
parkeertarieven zoals San Francisco die 
inmiddels succesvol toepast, of verblijfsbe-
lasting in plaats van parkeerbelasting, zijn 
straks de vruchten die we kunnen plukken 
van de nieuwe digitale middelen. In de 
volgende nummers van Update komen we 
daarom regelmatig terug op wat digitalise-
ring te bieden heeft.

 In deze rubriek geven  
 wij aandacht aan een 
 opvallende defi nitie    
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Colofon
Spark Update is een uitgave van Spark. 
Vanuit de praktijk worden hier actuele parkeer-
gerelateerde thema’s behandeld. Om de parkeer-
markt vooruit te helpen. Ziet u graag een specifi ek 
onderwerp? Laat het ons weten.
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