
College-akkoorden en parkeren

In mei en juni dit jaar hebben bijna alle gemeenten waar in maart verkiezingen 
waren, hun nieuwe colleges en collegeprogramma’s gepresenteerd. Voor ons een 
goed moment om eens te kijken naar de ambities rond het thema parkeren voor 
de komende jaren. 

Gemeenten maken moeilijke tijden door. 
De grote decentralisaties, Jeugdwet, 
Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
(WMO) en de Participatiewet worden van 
kracht per 1 januari 2015 en werpen hun 
schaduw vooruit. Er is nog veel onzeker-
heid over wat deze taken gaan betekenen 
voor gemeenten en wat de financiële 
gevolgen zijn. De financiën staan toch al 
onder druk onder meer door de verlaging 
van de algemene uitkering bij het Rijk en 
in sommige gemeenten extra door een 
slechte vermogenspositie door verliezen 
bij grondexploitaties.  
Gemeenten staan dan ook voor de opgave 
om hun taken met minder middelen uit 
te voeren. Vaak betekent dit ook dat er 
minder mensen ingezet kunnen worden. 
We lezen niet zelden dat de omvang van de 
personeelsformatie (verder) moet afnemen. 

Om dat te kunnen, kijken gemeenten 
kritisch naar kerntaken, willen meer doen 
vanuit de regierol, minder uitvoerende 
werkzaamheden zelf doen en zoeken naar 
samenwerking. Samenwerking met andere 
gemeenten maar vooral ook samenwerking 
met burgers, bedrijven en maatschappelijke 
organisaties. Participatie. 

 
Dat parkeren in dit krachtenspel geen 
hoofdthema is, valt te verwachten. Des te 
opmerkelijker is het dat in 35 van de 43 
door ons gescande college-akkoorden het 
thema parkeren nadrukkelijk aan de orde 
komt. Ook in tijden van moeilijke econo-
mische omstandigheden is hier belang-
stelling voor. In de vier grote steden is het 
verbeteren van de leefbaarheid door het 
stimuleren van parkeren in parkeergarages 
een thema. Bij deze gemeenten, maar
ook bij een aantal 100.000+ gemeenten is 
ook fietsparkeren belangrijk. Er blijkt (nog 
steeds) behoefte aan meer stallingsruimte 
rondom stations, maar ook de handhaving 
van ‘wildstallen’ is een thema. Leiden trekt 
€ 5 mln. uit voor het verbeteren van fiets- 
parkeren bij het centraal station. 

Verder gaat het vooral om parkeren van 
auto’s. Bij veel gemeenten komt de wens 
om parkeertarieven beter op de vraag af te 
stemmen naar voren. Dat is in de vorm van 
beperking van de reguleringstijden,  
het afschaffen van betalen op zondag of 
een lager tarief. Voorbeelden hiervan  
zijn Arnhem, Hengelo en Hilversum.  
Alphen a/d Rijn en Enschede overwegen 
het starttarief te verlagen. 

Andere gemeenten zien juist ruimte voor 
meer inkomsten uit parkeren (Leeuwarden,  
Emmen en Assen). Het thema duurzaam-
heid komt bij parkeren niet vaak aan bod. 
Nijmegen wil een ander tarief voor elek- 
trische voertuigen, Rotterdam gaat e-laad-
plaatsen uitbreiden. Groningen benoemt 
in het collegeakkoord het digitaliseren van 
parkeren en de inzet van de scanauto bij 
handhaving. Overigens komt het actief 
gebruiken van informatietechnologie bij 
parkeren niet in de akkoorden voor. >>

Nieuwsbrief over parkeren    Nummer 38    Augustus 2014



>> vervolg van voorzijde

Veel gemeenten zijn daar wel mee bezig, 
maar het lijkt geen onderwerp waar de 
politiek sterk bij betrokken is.

Een duidelijke rode draad voor parkeren  
is in de programma’s niet te herkennen, 
het is een sterk lokaal ingekleurd thema. 
Misschien is juist wat er niet staat  
opvallend, namelijk dat wat voor de  
verkiezingen wel te horen was, het af-
schaffen van betaald parkeren. 
Een rode draad is wel te zien bij het thema 
participatie. Onder druk van de beperking 
van de financiële middelen zoeken veel 
gemeenten naar samenwerking en partici- 
patie, bijvoorbeeld betrekken van de burger 
 bij het onderhoud in de openbare ruimte 
en van ondernemers bij het vitaliseren van 
de binnenstad en bestrijden van leeg-
stand. 

Participatie bij gebruik van parkeervoor-
zieningen komt als thema nog niet aan 
bod, maar past wel in de gedachte dat de 
overheid minder vaak als ‘regelaar’ ingrijpt 
maar in plaats daarvan probeert partijen 
bij elkaar te brengen. We weten immers 
dat nog steeds veel parkeerruimte onvol-
doende wordt benut. Als dat beter wordt, 
wordt parkeren echt goedkoper en krijgen 
ontwikkelingen weer een kans. Veel beter 
dan parkeren ‘gratis’ maken en de kosten 
op de gemeenschap afwentelen. Zo zorgt 
de ‘crisis’ voor nieuwe kansen.  
Bij parkeren is nog een wereld te winnen. 

 

Waarom daalt de parkeerproductie?

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 specifiek 
onderwerp? Laat het ons weten. 

 
Nieuwstraat 4  |  2266 AD Leidschendam
T 070 317 70 05
info@spark-parkeren.nl
www.spark-parkeren.nl

 @sparkparkeren
 linkedin.com/company/spark-parking
 parkeerwoordenboek.nl  

Afmelden? Mail info@spark-parkeren.nl
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Parkeertarief (in € per uur)

€ 2,-

In november 2013 publiceerde Spark de eerste editie van de Parkeerbarometer. 
De belangrijkste uitkomst van dit onderzoek was dat over de periode 2008 - 
2012 het gebruik van de binnenstedelijke parkeerplaatsen in 19 gemeenten 
met 10% is gedaald. In vergelijking met de CBS index, die over dezelfde tijds-
spanne met 3,7% daalde, kan dit een schokkende waarneming zijn. De afge-
lopen maanden heeft de Erasmus Universiteit Rotterdam onderzoek gedaan 
naar mogelijke factoren die de daling uit eerstgenoemd onderzoek zou kunnen 
verklaren.

Als input voor het onderzoek is een data-
set gebruikt die is samengesteld uit CBS 
data en de data van de Parkeerbarometer. 
De data is afkomstig van 19 verschillende 
gemeenten over 5 jaren. Uit de analyse 
komen drie significante factoren naar voren 
die het gebruik van binnenstedelijke  
parkeerplaatsen aanzienlijk beïnvloeden. 

 Ten eerste is er een positief verband 
zichtbaar tussen de gemiddelde WOZ 
waarde (dit kan gezien worden als een 
aantrekkelijkheidsindicator van een ge- 
meente) en de parkeerproductie. Als een 
gemeente aantrekkelijker wordt zullen er 
meer parkeeruren worden verkocht. 

 Ten tweede vertoont de detailhandel 
(qua aantal winkels) een positieve corre-
latie met de parkeerproductie. Als het 
relatieve aantal winkels in de detailhandel 
toeneemt, dan heeft dit een positieve 
uitwerking op het totaal aantal verkochte 
parkeeruren. 

 Ten slotte zien we een negatief  
verband tussen de parkeertarieven en  
de parkeerproductie. Een toename in het 
uurtarief heeft een negatieve invloed  
op de binnenstedelijke parkeerproductie.
Laatstgenoemd effect is marginaal 
afnemend. 

Als het parkeertarief boven de € 2,- 
per uur is, dan heeft een toename 
van het uurtarief nauwelijks invloed 
op het aantal verkochte uren.

Omdat deze analyse slechts 19 gemeen-
ten betreft, moeten we voorzichtig zijn 
met het trekken van conclusies. Toch is 
het van belang dat als gemeenten willen 
investeren in nieuwe parkeercapaciteit 
dat ook deze drie factoren worden  
geanalyseerd tijdens het beslissings-
proces. 

Het uitbreiden van parkeercapaciteit is 
een dure aangelegenheid. Bij afnemende 
parkeerproductie lijkt het dan ook beter 
om eerst het gebruik van de bestaande 
capaciteit te optimaliseren alvorens te 
gaan uitbreiden.

Daniel Buijnink en Giuliano Mingardo
Erasmus Universiteit Rotterdam


