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Parkeerbarometer

Eindelijk kreeg het thema parkeren flink wat aandacht. De resultaten van  
de Parkeerbarometer over de ontwikkeling van het gebruik van ons binnen- 
stedelijke parkeerareaal waren de afgelopen periode volop in de media.  
Je kon er niet omheen. Het Binnenlands Bestuur beet de spits af, de NOS  
wijdde in haar journaal hier een item aan en de Volkskrant kopte er in haar  
zaterdageditie mee. ‘Het gebruik van binnenstedelijke parkeerplaatsen  
daalt met ruim 10%.’

De parkeeropgave is in de gemeentelijke 
politiek een issue. Niet zelden staat het in 
de politieke problemen top 3 en in de top 3 
gemeentelijke inkomsten. Logisch dus dat 
concrete inzichten aandacht krijgen. 
Merkwaardig echter dat er relatief weinig 
bekend blijkt te zijn.

Aanleiding
‘De parkeerinkomsten lopen terug’,  
‘Parkeerplaatsen staan leeg’ en ‘Het aantal 
autobezoekers lijkt structureel te dalen’.  
De afgelopen jaren bereiken ons uit ver-
schillende hoeken met enige regelmaat 
dergelijke geluiden.
Opvallende signalen, maar in hoeverre zijn 
deze vergelijkbaar en op feiten gebaseerd? 
Om hier onderbouwd iets over te kunnen 
zeggen zijn parkeerdata nodig. Parkeer-
data uit meerdere verschillende bronnen 
die objectief en vergelijkbaar zijn zodat 
deze kunnen worden onderzocht op moge-
lijk aanwezige trends en ontwikkelingen.
Hier ligt nu het probleem: vaak is de  
informatie er wel maar wordt deze niet 

 
bewaard en/of niet eenduidig in kaart 
gebracht. Ook wordt er terughoudend 
omgegaan met het beschikbaar stellen van 
parkeerdata. Vanwege de gevoeligheid 
van de informatie die besloten ligt in deze 
data en/of vanwege het ontbreken van een 
monitoringssysteem. Terwijl de belangen 
rond de parkeeropgave groot zijn en we er 
juist baat bij hebben om data en informatie 
te delen. Dit vormde voor Spark de aanlei-
ding om samen met Erasmus Universiteit 
Rotterdam het initiatief te nemen voor de 
Parkeerbarometer.

Parkeerbarometer  
De uitkomst van de Parkeerbarometer, een 
uniek onderzoek onder 19 gemeenten, 
over de periode 2008-2012; een landelijke 
dalende trend in het gebruik van de  
parkeervoorzieningen in onze binnen-
steden is zichtbaar gemaakt. Het betreft 
kleine (20-50k inwoners), middelgrote en 
grote (>100k inwoners) gemeenten met 
een gereguleerd (betaald) parkeerareaal.
Het doel van de Parkeerbarometer is het 

op een uniforme wijze weergeven van de 
parkeerproductie van het parkeerareaal 
in binnensteden van de afgelopen jaren 
en met deze data analyses te maken 
waarmee trends en ontwikkelingen in het 
gebruik zichtbaar worden. Resultaten 
worden aan de deelnemers op individueel 
niveau teruggekoppeld.
>> lees verder op de achterzijde

De Parkeerbarometer staat voor:

•	 Het	vergelijkbaar	maken	van	
parkeerproductiecijfers (on- en off 
street) van binnensteden

•	 Het	onderzoeken	van	de	produc-
tiecijfers op aanwezige trends en 
ontwikkelingen

•	 De	terugkoppeling	van	inzichten	ten	
behoeve van het (parkeer)beleid

Gemiddeld verkochte parkeeruren 
per jaar (Totaal) Index 2008 = 100



>> vervolg van voorzijde

Conclusies
Aangetoond wordt een dalende trend in 
de parkeerproductie in de binnensteden 
van de deelnemende gemeenten over de 
onderzoeksperiode van ruim 10%. 
Ook blijken er tussen de drie categorieën 
en de individuele gemeenten onderling 
behoorlijke verschillen te zijn in de daling 
maar ook in het absolute gebruik. 

Feitelijk inzicht in het gebruik van het 
parkeerareaal is de eerste stap in het opti-
maliseren van (parkeer)beleid en het beter 
gaan benutten van reeds beschikbare 
parkeerplaatsen. Belangrijk is daarom  
dat ook andere gemeenten beginnen 
met het bewaren en ontsluiten van hun 
parkeerdata.

Wat kun je met de Parkeer- 

barometer? 

•	 (Parkeer)beleid	maken	op	basis	
van feitelijke informatie en  
afstemmen op wensen van de 
parkeerders

•	 Vraag	naar	en	aanbod	van	parkeer-
plaatsen op elkaar afstemmen 
(o.a.	flexibele	parkeernormen	of	
tariefdifferentiatie)

•	 Anticiperen	op	trends	en	ont- 
wikkelingen in begrotingen en 
prognoses

Wegens succes herhaald 
   bijeenkomst Digitalisering
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               in Utrecht
Aanmelden via
spark-parkeren.nl/contact

  Ook deelnemen 
                    aan de 
Parkeerbarometer 2014? 
Meld je aan via
spark-parkeren.nl/contact

Vorig jaar november organiseerden wij ons eerste mini-symposium over digitali- 
sering in het parkeren. Voor een zaal met ruim 35 deelnemers schetsten wij de 
diverse stappen om te komen tot een proces waarin de uitgifte en controle van 
parkeerrechten volledig gedigitaliseerd is. Natuurlijk niet zonder stil te staan  
bij de diverse valkuilen die er liggen. 

Waarom en hoe digitaliseren?
Gert-Jan Schippers, parkeermanager in 
Zaanstad, besprak de aanleiding voor  
zijn gemeente om de eerste stappen op 
de snelweg van digitalisering te zetten. 
Verregaande professionalisering en 
rationalisatie van de parkeerketen stond 
daarbij voorop. En digitalisering is daarbij 
een logische uitwerking. Arie Pijp nam 
vervolgens de deelnemers mee in de 
systeemarchitectuur. Welke basisonder-
delen zijn er nodig om zowel de statische 
parkeerrechten (bewoners- en bedrijven-
vergunningen) als ook de dynamische 
rechten (bijvoorbeeld bezoekersparkeren 
en mobiel parkeren) te realiseren? En wat 
zijn de verschillen tussen de belangrijkste 
spelers op de markt van databases en 
applicaties?

Veel verschillende ervaringen
In de zaal bleek dat de gemeenten in 
diverse fases verkeren in dit proces. 
Sommigen zijn actief met contractering 
van providers en het promoten van 
belparkeren. Anderen oriënteren zich op 
de platformkeuze. Het viel op dat nog 
weinigen de stap hebben gezet naar 
bijvoorbeeld de inzet van scanvoertuigen. 
In de discussies kwam ook naar voren 
dat de gebruiksvriendelijkheid voor de 
parkeerder in de praktijk veelal ver te  
zoeken is. Gedoe met aan- en afmel-
dingen van kentekens van bezoekers, 
ongemak tijdens de kentekeninvoer door 
matige userinterfaces bij straatapparatuur. 
Hier is nog zeker een wereld te winnen. 

Een zee aan mogelijkheden
Welke kansen liggen er nog in het ver-
schiet, bijvoorbeeld op het gebied van het 
faciliteren van de kortparkeerder? Stan 
van de Hulsbeek schetste het perspectief 
wanneer de eerste digitale stappen geno-
men zijn. Zo wordt het mogelijk om plaat-
sen te reserveren en op termijn ook real 
time tarifering toe te passen. We staan 
dus nog maar aan het begin. En voor wat 
betreft de gebruiksvriendelijkheid: ook 
hierin zijn de mogelijkheden legio. 

Zo hoeven we door NFC techniek alleen 
nog maar te zwaaien met de telefoon om 
onze kentekengegevens en betaalinfor-
matie in te geven. Nog even en dan zal 
je trouwe vierwieler jou zelf gaan aan- en 
afmelden, misschien wel door een knip-
oog met de rechterkoplamp te geven ten 
teken dat de betaling is afgerond.  
Technisch is alles mogelijk, nu moet  
alleen nog de wetgeving meewerken.

Veel kansen, maar ook praktische uitdagingen 

Digitalisering van parkeren
 

Spark Update is een uitgave van Spark.  
Vanuit de praktijk worden hier actuele parkeer-
gerelateerde thema’s behandeld. Om de  
parkeermarkt vooruit te helpen. Ziet u graag een 
specifiek	onderwerp?	Laat	het	ons	weten. 
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