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Het uitbesteden van parkeerbeheer door 
gemeenten en andere publiekrechtelijke 
instellingen komt steeds vaker voor. Het 
is een verklaarbare trend. Aan de ene 
kant  ziet  de  overheid  parkeerbeheer 
meestal niet meer als kerntaak. Aan de 
andere  kant  neemt  de  vraag  naar 
parkeerplaatsen toe en daarmee ook de 
behoefte aan regulering. Het uitvoeren 
van die regulering is een specialisme dat 
zich voortdurend ontwikkelt.  Wie veel 
plaatsen  te  beheren  heeft,  kan  dat 
specialisme zelf ontwikkelen. Voor wie 
een minder omvangrijk areaal heeft, ligt 
het uitbesteden voor de hand.  
 

Parkeerbeheer uitbesteden? 
Zorg dat u zelf de baas blijft! 
Wie kiest voor uitbesteden, krijgt te maken met de keuze voor een dienstverlener 
voor de uitvoering. Enige tijd geleden kon misschien nog worden volstaan met het 
opstellen van een functioneel programma van eisen en het vergelijken van offertes. 
De afweging die daarbij gemaakt werd, bevatte objectieve criteria, maar ook meer 
gevoelsmatige aspecten: hebben we het gevoel dat we met deze partij op één 
golflengte zitten, kunnen we hier meerdere jaren mee vooruit, wat als er iets in de 
uitvoering moet veranderen? Dat is begrijpelijk, dienstverlening laat zich niet zo 
gemakkelijk omschrijven, al helemaal niet als die dienstverlening onder wisselende 
omstandigheden - zoals beleidswijzigingen en gedrag van de parkeerder - moet 
geschieden. 

Besluit aanbesteding van 
overheidsopdrachten 

Onlangs is het  Besluit aanbesteding 
van overheidsopdrachten van kracht 
geworden, waarmee de Europese 
richtlijnen in nationale wetgeving zijn 
geïmplementeerd. De richtlijnen voor 
aanbesteden bepalen niet alleen 
wanneer moet worden aanbesteed, 
maar ook aan welke voorwaarden de 
aanbesteding moet voldoen. Welke 
selectie- en gunningseisen gesteld 
mogen worden, hoe die kenbaar 
moeten worden gemaakt en hoe de 
aanbieding mag worden beoordeeld. 
Het aanbestedingsproces moet 
voldoende transparant zijn en wie zich 
niet aan de regels houdt, loopt het 
risico van een juridische procedure. 
 
Er is dus veel veranderd en wie aan 
uitbesteden van parkeerbeheer denkt, 
doet er goed aan zich vooraf op de 
hoogte te stellen van de regels van het 
spel. Juridisch en inhoudelijk: hoe 
vertaal je wat je verwacht van een 
dienstverlener voor parkeerbeheer in 
een pakket van eisen? Hoe zorg je dat 
je de aanbiedingen objectief kan 
beoordelen en in de daarop volgende 
jaren van uitvoering kan meten hoe de 
prestatie is, terwijl er toch voldoende 
vrijheid is om - zonder buitensporige 
kosten - in te spelen op onvoorziene 
omstandigheden? 

Binnen het parkeerbeheer zijn de 
werkzaamheden te onderscheiden in 
procesonderdelen die elk hun eigen 
output leveren en hun eigen input 
hebben. Handhaving bijvoorbeeld heeft 
als output betalende parkeerders en 
uitgeschreven bonnen, terwijl de 
omvang afhangt van het aantal te 
handhaven plaatsen en de tijden van 
regulering. Zo kan elk onderdeel 
gedefinieerd worden en als dat goed 
gebeurt, ligt daar direct de relatie 
tussen omvang van de dienst en de 
kosten en de basis voor verrekening bij 
een contractwijziging. Aan de uitvoering 
zullen eisen gesteld moeten worden. 
Daarbij kan onderscheid gemaakt 
worden tussen de opdrachtgever en de 
klant (parkeerder, belanghebbende). De 
opdrachtgever stelt bijvoorbeeld eisen 
aan de procesbeheersing, financiële 
verantwoording en inhoudelijke 
procesindicatoren. De klant heeft 
wensen voor bereikbaarheid,           >>> 
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Colofon 
 
Update is een uitgave van Spark 
 
Spark helpt opdrachtgevers bij de exploitatie  
van parkeerplaatsen - in de parkeergarage 
en op straat.  
 
De dienstverlening van Spark is gericht op: 
• Management van parkeervoorzieningen 
• Managementinformatie 
• Kostenbeheersing 
• Exploitatieresultaat verbeteren 
• Beter benutten van parkeerplaatsen  
• Ontwikkeling parkeeraccommodaties 
• Hands-on ondersteuning met de 

zekerheid van resultaat 
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Bij het rekenen worden nog te vaak de 
gebruikte kengetallen rücksichtslos 
vertaald naar parkeeropbrengsten. De 
dagelijkse praktijk vraagt echter om 
meer dan alleen kengetallen. Elke plek 
is immers verschillend en vraagt om 
een specifieke aanpak. Toegespitste 
cijfers horen daarbij.  
 
Ter illustratie een voorbeeld: Stel, voor 
een winkelcentrum van 5.000 m2 wordt 
een norm van 3 parkeerplaatsen per 
100 m2 gehanteerd. Er worden dus 150 
plaatsen gebouwd. Dit aantal plaatsen 
zal slechts op de drukste momenten 
van de week ook werkelijk nodig zijn. 
Voor die momenten is de parkeer-
gelegenheid gedimensioneerd en 
slechts dan leveren de plaatsen ook 
werkelijk geld op. Doordeweeks zal 
wellicht de helft of meer steeds 
ongebruikt zijn. Verwachte parkeer-
opbrengsten berekenen aan de hand 
van de parkeerbehoefte is daarom 
gevaarlijk.  
 
Beter is om de werkelijke hoeveelheid 
te verkopen parkeertijd te berekenen. 
Hoeveel klanten verwachten we per 
jaar? En hoeveel parkeertijd ‘kopen’ die 
klanten? Dat zijn de vragen die aan de 
orde moeten komen. Gelukkig wordt 
dat door steeds meer plannenmakers 
en gemeentelijke beleidsfunctiona-
rissen onderkend.  

reactiesnelheid en service. Meestal is 
het zo dat de klant niet rechtstreeks, 
maar via de opdrachtgever wordt 
vertegenwoordigd. Het is misschien een 
idee om die klant er zelf eens bij te 
betrekken. 
 
Wie wil uitbesteden, zal dus een helder 
zicht moeten hebben op wat hij wil 
uitbesteden en welke eisen daarbij 
passen. Als het gaat om het formuleren 
van de eisen lijkt er een trend te be-
staan om dit zo concreet mogelijk op te 
stellen. Dat leidt tot formuleringen zoals 
minuten responstijd en percentages 
opgeleide medewerkers. Een voordeel 
daarvan is dat je als aanbesteder een 
duidelijke puntenwaardering kan geven, 
wat de beoordeling vergemakkelijkt. 
Een nadeel is echter dat het onder-
scheid tussen de aanbieders nauwelijks 
meer zichtbaar is. Het is immers 
uitnodigend voor een inschrijver om 
gewoon datgene op te schrijven wat de 
meeste punten oplevert. Een 
functionele specificatie van eisen levert 
veel meer informatie op. De aanbieder 
zal dan zelf moeten aangeven wat hij 
wil presteren en hoe hij dit wil 
realiseren. De opdrachtgever kan 
daarbij aangeven welke aspecten hij 
belangrijk vindt en deze relatief 
waarderen. Dit maakt de beoordeling 
misschien lastiger, maar geeft veel 
meer inzicht en ruimte voor eigen 
keuze.  
 

 
 
De conclusie is dat wie gaat voor een 
doelmatig parkeerbeheer, er niet aan 
ontkomt goed in beeld te brengen wat 
dit beheer inhoudt en welke eisen 
hieraan gesteld moeten worden. Of dit 
nu in eigen huis wordt gedaan of wordt 
uitbesteed. Wordt het uitbesteden, dan 
is het nog een kunst om met inacht-
neming van de aanbestedingsregels, 
het onderscheid tussen de aanbieders 
helder te krijgen en uiteindelijk zelf de 
ruimte te houden om die organisatie te 
kiezen die het beste past in uw 
gemeente.  
    

Veel interesse in parkeercijfers 
Als we kijken naar het aantal plannen dat overal in Nederland voor nieuwe 
parkeerlocaties wordt gemaakt, kan je niet anders dan concluderen dat er nog 
veel gebouwd gaat worden. Ook al zal niet elk plan uiteindelijk doorgang vinden, 
getekend wordt er volop. Maar bij tekenen hoort onlosmakelijk ook rekenen. We 
zien dan ook een toenemende honger naar cijfers en kengetallen. Het succes van 
de cursus Rekenen op Parkeren van Novam en Vexpan is daarvan een voorbeeld.  
 

Elk plan moet allereerst worden getoetst aan de vraag naar 
parkeerruimte. Hoeveel plaatsen zijn nodig? Met de ken-
getallen van het CROW in de hand wordt voor de winkels, 
woningen, kantoren en overige functies bepaald hoeveel 
parkeerplek er nodig is. Op basis van de eerste schetsen 
wordt bekeken wat een parkeerplaats zal gaan kosten. En 
dan komt al snel ook de vraag aan de orde wat die plaats 
straks zal opleveren. Deze berekeningen leiden vervolgens 
vaak tot aanpassingen en opnieuw wordt er getekend en 
gerekend.  

 rekenen          tekenen 

Parkeerbehoefte versus 
 parkeeropbrengsten 

  functioneel                              gedetailleerd 

wijze van specificatie 

onderscheid tussen 
aanbieders 

 

eenvoud beoordeling 


