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1. Huidige situatie 

2. Gratis en waarom  

3. Gratis maar wel parkeerregeling  

4. Niet gratis, maar optimaliseren  

 

 

Inhoud   
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Parkeren is voor 136 gemeenten verliespost 
bron : CBS 2014,  bewerkt door Decisio 

  

• Grotere steden hebben in het algemeen 

hogere opbrengsten per inwoner.  

 

• Parkeersaldo Valkenburg, Zandvoort, 

Noordwijk en Bergen het hoogst per 

inwoner (klein maar toeristisch). 

 

• Parkeersaldo grote gemeenten 

Papendrecht, Almere, Leeuwarden en 

Nieuwegein negatief (mogelijk door de 

garages). 

 

• Grootste deel van de gemeenten 

neutraal parkeersaldo. 
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Gratis parkeren en waarom  
 

 

 

 

Waarom is betaald parkeren ooit ingevoerd ? o.a.  
• Verbetering bereikbaarheid winkels, voorzieningen etc. voor 

bezoekers. 

• Tegengaan overloop parkeren in woonbuurten. 

• Doorstroming en duurzaamheid: Stimuleren gebruik duurzame 

vervoermiddelen. 

• Kosten parkeerregulering voor de autogebruiker (bewoners, 

werknemers  en bezoekers)  

 

Waarom nu gratis overwegen ?  

• Door de opkomst van internetwinkels hebben veel  

• winkeliers het moeilijk.  

• Verwachting dat door gratis parkeren aantal bezoekers zal 

toenemen en de gemeente als vestigingsplaats aantrekkelijker 

wordt.  

• Oftewel: een gemeente heeft geen parkeerprobleem meer. 
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Gemeente begroting gratis parkeren  
 

 

 

 

 

 

 

Inkomsten Euro 

Naheffingsaanslagen/bestuurlijke boetes € 0 

Automaatomzet € 0 

GSM parkeren omzet € 0 

Vergunningen / ontheffingen / dag-weekkaarten etc € 0 

Restwaarde  apparatuur ?? 

Kosten Euro 

Inning neheffingsaanslagen en bezwaar € 0 

Automaten ( afschrijving)  € 0 

Handheld terminals (afschrijving) € 0 

Beheer en exploitatie automaten € 0 

Beheer handheld terminals € 0 

Vergunningbeheer € 0 

Opleidingen € 0 

kosten handhaving € 0 

Kosten organisatie € 0 
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Gemeentebegroting,  gratis parkeren, 
wel regulering 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kosten indicatief: 

Inkomsten Euro   

Naheffingsaanslagen/bestuurlijke boetes nvt   

Automaatomzet nvt   

GSM parkeer omzet nvt   

Vergunningen / ontheffingen / dag weekkaarten etc € 25 vergunning per jaar 

Kosten Euro per 

Inning neheffingsaanslagen en bezwaar nvt   

Blauwe zone aanleg en onderhoud belijning € 1,80 meter 

Bebording € 500 stuk 

Vergunningbeheer per jaar € 10 vergunning per jaar 

kosten handhaving (1 maal per dag) € 50 per plaats 

Totaal kosten per plaats per jaar (1 maal per dag handhaving) € 65 per plaats per jaar 

Totaal kosten per plaats per jaar (0,2 maal per dag handhaving) € 30 per plaats per jaar  
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Niet gratis, maar optimaliseren  
 
Diverse ‘knoppen’ waaraan gedraaid kan worden: 

 

• Gereguleerde aantal parkeerplaatsen 

• Parkeertijden 

• Aantal automaten  

• Betaalwijze bijv. GSM parkeren only 

• Tarieven meter en/of vergunningen 

• Handhaving 

• Herbestemmen parkeergarage 
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 Hartelijk dank voor uw aandacht !!  

 

   

    
   Rob Jeuring  

   mobiel: +31 6 50923683 

   e-mail:  rob.jeuring@ecorys.com  

   www.ecorys.com 
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