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Wachten op de zegeningen van internet

Wie is de baas?

Transparantie zal de markt openbreken

Hightech parkeergedrag

Inleiding
Nieuwetechnologiegaatdeparkeermarktdekomendejarenopzijnkopzetten.Decombinatievan
internet,gps,enonlinebetalenzalhetdeklantsteedsmakkelijkermakenomzijnreis,inclusief
parkeerplaats,onlineteplannen.Endeklantiserklaarvoor,lekkergemaaktdoordenieuwe
mogelijkhedenvanzijnTomTomensmartphone.Diemarktloktnieuweaanbiedersendwingt
bestaandepartijenhunpositieopnieuwtebepalen.Erliggendusspannendetijdeninhetverschiet.
P1biedtuinditdossieralvasteenvooruitblik.Veelleespleziergewenst!

FrisoHylkema,
directeurP1

4

12

18

22



P1dossiernegen,maart2010 Parkerenonline4

HugodeGrootstraat,Amsterdam-West,negenuur
’savonds.Hetvaltnietmeeominhetmatigelicht
datdeparkeerautomaatafgeeftmeteendraaischijf
degewensteparkeerkaarttekiezenendelettersen
cijfersvanjekentekenteselecteren.Jehooptdat
ernoggenoegtegoedopjechipknipzit,ofgenoeg
muntgeldinjezak,wantopeenanderemanierkun
jedeviereuroperuurnietbetalen…

Isditnuhetgeavanceerde‘digitaleparkeren’waar
Amsterdammeepioniert?Hetvoeltverschrikkelijk
primitiefvoordeinternet-fähigeautomobilist,die
gpsinzijnautoheefteneensmartphoneopzak.Hij
isgewendzichdigitaalteinformeren,hijreserveert,
kooptenbetaaltonline,boekterzijnvakanties,vindt
zijneigenwegenomzeiltdefiles.Maardeparkeer-
wereldisnognietechtonline.

Tal van initiatieven 
Daarwordtwelhardaangewerkt.Talvanpartijen
ontwikkelendigitaleinitiatievenomhetlevenvan
deparkeerdergemakkelijktemaken.Datbegintmet

informeren.Leveranciersvanroute-informatieals
TomTom,Navteq,ANWBofGoogleMapsmarkeren
parkeergaragesenparkeerterreinenophunschermen.
EnParkeerlijn.nlgeeftopzijnsiteeenoverzicht
vanparkeergaragesenparkeerterreinendoorheel
Nederland,metinformatieoverlocatie,capaciteiten
tarieven,ooktebevragenviaderouteplannervande
ANWB.

DienstverlenersalsParkline,Parkmobile,SMSParking
enYellowbrickbesparendeautomobilistgedoeaan
deparkeerautomaat.Wiebijhenabonneewordt,kan
zichviazijnmobieletelefoonaan-enafmeldenopeen
parkeerplaats,waarbijdeorganisatiehetparkeer-
rechtregeltendebetalingverzorgt.IPParkingmaakt
stadspassenvoorgemeentendieeenvoudigparkeren
meteendigitalebetaalfaciliteitbieden.

Draadloosbetaalgemakisookmogelijkmetgebruik
van‘NearFieldCommunication’,zoalsookgebruikt
indeOVChipkaart.Denieuwstegeneratietelefoons
beschiktoverzo’nNFC-chipenerisaleenaantal

Het wereldwijde web heeft in nog geen twintig jaar de wereld veranderd. 
Vanuit het laboratorium van de wizzkids heeft het web het alledaagse 
leven veroverd. Het heeft nieuwe communicatie en nieuwe relaties 
mogelijk gemaakt en heeft nieuwe diensten en producten geschapen.  
En nu meldt het web zich aan de slagboom van de parkeergarage. Of beter 
nog: kruipt eronder door. 

Wachten op  
de zegeningen 
van internet
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testsuitgevoerd,ondermeeronderklantenvan
RaboMobiel.ZogafNFCsuccesvoltoegangtoteen
diergaarde,totblikjesuitdecolaautomaat,het
Parkstadstadion(thuishavenvanRodaJC)met
bijbehorendeparkeerfaciliteiten.

Parkeergarage-exploitantQ-Parkbiedtvasteklanten
extraparkeergemak,tegeneenabonnementstarief.
Deklantkrijgteenapparaatjewaarmeehijdeslag-
bomenvanQ-Park-garagesinNederlandkanopenen,
waarnadekostenwordengeïncasseerdenachteraf
gefactureerd.

LuchthavenSchipholpioniertondertussenmet
parkeerreserveringentegeneengedifferentieerdtarief.
Omreizigersterugtewinnendiezijnuitgewekennaar
goedkopere,kleineluchthavenseldersinNederland,
inDuitslandofinBelgië,biedtSchipholeenscherp
parkeertariefvanslechtsenkeleeuro’sperdagaan
reizigersdieruimvantevorenviainternetreserveren.
Diereizigerisdanzekervanzijnparkeerplaatsenhoeft
terplekkenietsmeerteregelenoftebetalen.

Beperkingen
Hetzijnopzichinteressanteinitiatieven.Maarze
kennenstukvoorstukhunbeperkingen.Denavigatie-
systemenvertellenautomobilistenwaarerdoorhet
helelandparkeergaragesstaanenhoezijdaarmoeten
komen,maarnietoferplaatsisofwathetkost,noch
watdealternatievenvanparkerenopstraatzijn.

Deaanbiedersvantelefoonparkerenbeperkenzich
juisttothetstraatparkerenendatnogalleeninde
ruimtwintiggemeentendiehundienstverlening
willenfaciliteren.NoglokaleropereertSchipholen
ookdestadspassenzijnaandegemeentegrenzen
gebonden.Q-Parkbiedtlandelijktoegangen
betaalgemak,maardanallééninhaarparkeerga-
rages.Parkeerlijn.nllaatjuistveelvanhetnationale
parkeeraanbodzienengaatdaaractueleinformatie
overaanwezigeparkeerruimteaantoevoegen,maar
biedtgeentoegangenookgeenbetaalgemak.

Denieuweconsumentwilmeer.Diewileenoptel-
somvandeinitiatievenomzodevoordelendiede

Die reiziger is dan zeker 
van zijn parkeerplaats en 
hoeft ter plekke niets meer 
te regelen of te betalen. 

Wiecombineertalseerstealleinformatielagen?
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verschillendeaanbiedersinhuishebbentecombi-
neren.Eenalomvattendeparkeerdienstverlening.
Degedroomdeservicebiedtzijnklantenroute-en
parkeeralternatievenaanondervermeldingvandetijd
enhetgelddatzekosten.Dieservicebrengtdeauto-
mobilistnaardegekozenparkeerbestemming.Daar
aangekomenvoorziethijineenparkeerrecht,betaling
enfactureringzondergedoeofinspanning.Misschien
hoeftdeautomobilistzichnieteensmeeraante
melden,maarregistreertdechipinzijnkentekenzich
bijdechipinhetwegdek.Enhetgemakvandeze
parkeerserviceisdannatuurlijklandelijkbeschikbaar,
zonietdoorheelEuropa.

Nieuwe combinaties
“Wiedejuisteservicebiedt,verovertdemarkt”,zegt
internetontwikkelaarenondernemerVincentEverts.
“Wantdeklantvolgtdegemakkelijksteweg.Hetgaat
ommoeiteloosvindenenpijnloosbetalen.Enomhet
bedieningsgemakvanhetsysteem.”

Daarmeeisnietgezegddatdieklantookvoorde
parkeerdienstenvandetoekomstgaatbetalen.
Allerminst,zegtEverts:zoalszoveeldienstenop
internetwordtinformatieenservicegratisaange-
boden.Opkostenvaneenadverteerderofalsextra
serviceaancliënten.

Depraktijkiszovernogniet:deNederlandse
publiekstrekkerswillennegenvandetienkeerniet
meebetalen.BrancheorganisatiePlatformDetail-
handeldringtaanoplagereparkeertarieven,maar
zonderdeportemonneetetrekken.

Tochtekentdatdoorschuivenvanderekening
zichalvoorzichtigaf.GoogleMapsbiedtgratis
route-informatie,gesponsorddoorpartijendieeen
vermeldingwillen.TomTombiedtparkeerinformatie
alsgratisdienstverleningopzijnnavigatie-
apparatendiebepaaldnietgratiszijn.Nokiageeft
route-informatievandochterNavteqgratisweg
alsaantrekkelijkeextraopzijnduurderemobieletele-
foons.DeRabobankbiedthettelefoonparkerenvan
Parkmobileaaneigenklantenvoordehelftvanhet
abonnementsgeld,ondereigenlabel‘Rabomobiel’.

Wie de juiste parkeerservice biedt 
–moeiteloos vinden en pijnloos 
betalen– verovert de markt. 
— Vincent Everts

VariabeleparkeertarievenopSchipholdoorinternetreservering
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Schipholisnietdolopbrengersen
halers.Dieveroorzakenteveelauto-
bewegingenenstagnatiesrondom
deluchthaven.Inhetstrevennaar
‘duurzamemobiliteit’zietSchiphol
haarpassagierslievermethet
openbaarvervoerkomen,ofmet
eenautodiezijvervolgensopeen
langparkeerplaatsparkeren.Parkeren
isdaarentegeneengezondebronvan
inkomsten,goedvoorcirca80miljoen
europerjaar.

Deparkeertarievenzijnsterkgedifferen-
tieerd.Vlakbijdevertrekhalworden

kortparkeerdersontmoedigdmeteen
grootstedelijktariefvan4europeruur.
Aandeanderekantvanhetspectrum
iserhet‘SmartParking’-conceptvoor
reizigers,dieruimvantevorenviade
websitereserverenendiedanvoor
5europerdagklaarzijn.

SmartParkingispopulair.Ruimde
helftvanhetreusachtigeterreinP3
wordtbezetdoorparkeerdersmeteen
reservering.Detariefdifferentiatiedoet
opditterreinhaarwerk:wienietboekt
isvoordeeerstedriedagenal52,50
eurokwijt,terwijldeautomobilistdie

zeswekenvantevorenreserveertzijn
autovoor95euromaarliefst22
dagenmaglatenstaan.

Schipholisnietdeenigeluchthaven
dieparkeerreserveringaanbiedt.
VanBerlijnenDüsseldorftotBoston
Loganwordtermeegeëxperimen-
teerd.Reserveringbiedtdereiziger
eenparkeergarantie,tariefkorting
enbetaalgemakdiemeewegenin
zijnkeuzevoorhetvliegveld.De
tariefdifferentiatiehelptdeluchthaven
anderzijdsomdeparkeeropbrengsten
teoptimaliseren.

Meer parkeerplaatsen, 
minder parkeerbewegingen 

EndeANWBbiedtdeparkeersleutelvanQ-Parkaan
ledentegengereduceerdtarief.

Ookhetparkeertariefzelfwordtgesubsidieerd.
Schipholgeeftkortingopdeviainternetgereser-
veerdeparkeerplaatsenomhettotaalpakketvande
vliegreisaantrekkelijkenconcurrerendtemaken.En
alishetzekergeenmeerderheid:erzijntalvan
winkels,bedrijven,theatersencongressendiede
parkeerkostenvanklantenenbezoekersgeheelof
tendelevoorhunrekeningnemen.

Nieuwe relaties
Derelatiesopdeparkeermarktverschuiven.Aan
deaanbodzijdezullengemeentenenprivateexploi-
tantenvanparkeerruimteintoenemendematedoor
bemiddelingvanserviceprovidersaanhunklanten
komen.Enalszijhungeldviadieproviderkrijgen,
verliezenzijookdebetaalrelatiemetdeklant.

Hetisgoeddenkbaardatdieproviderseenkorting
gaanbedingenopdebulkbetalingendiezijdoorgeven.
Enhetisookdenkbaardatdeparkeerbeheerders
diekortinggunnenalszijvoorrangkrijgenbijde
verwijzingvanklantennaarhunparkeerruimte.
Aandevraagzijdezaldegebruikervandeparkeer-
plaatszichsteedsverschuilenachtereensponsor
(winkelier,werkgever,evenementenorganisatie).
Enookdiesponsorvraagteenspeciaalarrangement,
danwelaandeprovider,danweldirectaande
parkeerexploitant.

Indezeverschuivingsneuvelthetuniformetarief.Dat
kanookdankzijdedigitaliseringindeonlinewereld.
Exploitantenkunnenhetparkeertariefgemakkelijk
aanpassenopdevraag,zodatdeparkeerplaatsin
despitsoftijdenseenevenementduurderisdanin
dedaluren.Hettariefkanookprogressiefzijn,om
langparkeerdersteontmoedigen.

Zogauwindividueleauto’sherkendkunnenworden,
kanvoorklantenvanproviderXmeerinrekening
wordengebrachtdanvoordievansponsorY.Voor
specialedoelgroepenalsbewoners,personeel,
ouderenengehandicaptenkanvanzelfsprekendeen
aangepasttariefblijvengelden.

Desgewenstparkeertdemilieuvriendelijkeautoer
goedkoperdandebenzineslurper.Hetisookvoorstel-
baardaterdifferentiatiekomtinhetformaatvande
parkeerplaats,kleintjesvoordeMini-Cooperengrote
voordeSUVofbestelbus,elkecategoriemeteen
eigentariefengemakkelijkvindbaarvianavigatie-
engeleidesystemen.
Als‘hetsysteem’auto’sherkent,wordtreserveren
ookgoedmogelijk.Hetnavigatiesysteembrengtde
automobilistnaardeparkeerplaatswaardeparkeer-
beugelwegzaktzodrahijdaararriveert.Enwievoor
dedeuruitwilstappen,kangebruikmakenvande
‘valetservice’zoalsluxehotelsenevenementendat
bieden,maarsindskortookhetHaagseBronovo
ziekenhuisendeluchthavenSchiphol.Ookdatisdan
gemakkelijkonlinetereserveren.



P1dossiernegen,maart2010 Parkerenonline8

Binnen handbereik
Deze‘bravenew’parkeerwereldvraagtom
technologiedievooreengrootdeelalbeschikbaar
ofbinnenhandbereikis.Maardetechnologieen
capaciteitenzijnversplinterdenverdeeldovertalvan
partijen.Hetisdekunstomaldiestukjessamente
voegentotdegedroomdedienstverlening,waarbij
elkvandiepartijenoverheteigenbelangheenmoet
reikennaareengrotergezamenlijkbelang.

Datgebeurtnualintalvankleinesamenwerkings-
verbanden,bijvoorbeeldlokaalronddeparkeerservice
vaneenstadspasofbilateraalindeverstrekkingvan
actueleparkeerinformatieaanserviceproviders.Maar
inNederlandgebeurtdatook,nationaalrondde
poldertafel.

Degemeentenhebbeneenbegingemaaktmethun
ServicehuisParkeren.Daarinwillenzijderegistratie
vandigitaleparkeerrechtenonderbrengen.Elke
gemeentehoudthaareigenvergunningsstelsel,
gebiedsindelingentarieven.Maarzijgebruiken
ééndata-encommunicatie-infrastructuurdiealle
rechtenendebetalingdaarvoorregistreert.Datis
kosteneffectiefenvereenvoudigtdecontractrelaties.
Serviceprovidersen(gemeentelijkeofprivate)parkeer-
bedrijvenhoevenzomaarééncontracttesluitenmet
hetclearinginstituut,inplaatsvanveleduizenden
contractenmetelkaar.

HetServicehuisbundelteenaantallokaleinitiatieven
vandigitaalparkereninprogressievegemeenten
alsAmsterdam,Amersfoort,Enschede,Groningen,

Deveranderenderelatietussendeparkeerderendeparkeerexploitant
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RotterdamenUtrecht.Diehebbendebasisgelegd
voornieuwedigitaledienstenalstelefoonparkerenen
vooreeneenvoudigeafhandelingvandebetalingen.
Hetisefficiëntindehandhavingenmaakthet
scannenvannummerbordentoteengeautomati-
seerdecontrolevanparkeerrechten.Bovendiengeeft
digitaalparkereneengoedinzichtindebeschikbare
parkeerruimte:alsbekendiswelkeparkeerrechten
ineenbepaaldgebiedingebruikzijn,isookduidelijk
hoeveelplaatsennogongebruiktblijven.Endatis
informatiewaarnavigatiesystemenmeekunnen
werken.

Nationaal informatieloket
HetministerievanVerkeer&Waterstaatwilnogeen
stapverdergaan.Hetheefteenaantalparkeerexploi-
tanten,reisinformatieverstrekkers,serviceproviders
ensysteembouwersronddetafelgebrachtomte
pratenovereennationaledatabaseophetgebied
vanparkeren.Eendataloketwaarserviceprovidersen
reisinformatieverstrekkersactueleparkeerinformatie
kunnenhalendieopuniformewijzewordtverstrekt
doordeparkeerexploitanten.

Hetministeriewildeontwikkelingdiealisingezet
inhetverkeerenvervoervoortzetten.Zoisersinds
begin2009eenNationaleDatabankWegverkeerge-
gevens(NDW),gevoeddoordewegbeheerdersvan
Rijk,ProvinciesenGemeentenmetgegevensover
werkzaamheden,ongelukken,weersproblemen,files
envertragingen.Ditisdeinformatiediemoderne
navigatiesystemenenroute-informatiesystemen
betrekkeninhunservice.

Inhetopenbaarvervoerwordtgewerktaande
NationaleDatabankOpenbaarVervoergegevens
(NDOV),dieinplaatsvandestatischegegevensvan
despoorboekjesdynamischeinformatiemoetgeven
overreismogelijkhedenenreistijdenmetbus,tramen
trein.

Informatieoverwegvervoerenopenbaarvervoer
moeten–inverkeersjargon–gecombineerdwordenin
‘multimodaleinformatie,gerichtopdevervoersketen’.
Dereizigerofvervoerderwilinzichthebbeninde
mogelijkhedenvandieverschillendevervoerscha-
kels,bijvoorbeeldautoplustreinoffietsviabus
enwandelennaardebestemming.NDWenNDOV
moetendusvooralsameninformatiebeschikbaar
stellen.

Parkerenisnogeenwittevlekindemultimodale
informatie.Wantbijelkereiswaarbijeenautokomt
kijken,zijndemogelijkhedenenkostenvanparkeren
eenfactorindekeuzevanderoute.Vandaarde
ambitieomookhiertewerkenaaneennationale
databank.Diein2015indeluchtmoetzijn.Maar
danwelonderhetmotto‘deparkeersectorzelfaan
hetstuur’.Wantindeversnipperdeparkeermarktis
hetingewikkeldomtotlandelijkesamenwerkingte
komen.Dewegbeheerderszijnallemaaloverheids-
instanties.Degroteopenbaarvervoerders–NSen
destad-enstreekvervoerders–passenrondéén
vergadertafel.Maarinhetparkerenmoetdedata
komenvan431gemeenteneneenlegerprivate
bedrijven.

Nog even geduld
Gaatdatlukken?VincentEvertsisoptimistisch.Inhet
polderlandkanditwelslagen,zegthij.Meteenmarkt
voorbetaaldparkerenwaarinmiddels1miljardeuro
perjaarinomgaat,zijndefinanciëlebelangengroot
genoeg.Envoordegemeentenweegthetalgemene
belangvaneeneffectiefmobiliteitsbeleidzwaar.

“Alsheteenmaalgaatlopen,wiliedereenerbijzijn”,
zegtEverts.“Enalsdesamenwerkingdiensten
oplevertdiedeconsumentomarmt,dankanhetsnel
gaan.Hetzoumijnietverwonderenalsgeavanceerde
parkeerdienstenovervijfjaardoorbrekenbijde‘early
adopters’indezakelijkemarktenalszeovertienjaar
heelnormaalzijnenmassaalwordengebruikt.’

Het ministerie voor Verkeer & 
Waterstaat wil een dataloket 
waar serviceproviders en reis-
informatie verstrekkers actuele 
parkeerinformatie kunnen halen.
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Op zoek naar  
dynamische informatie

Parkeerlijn.nl bundelt de ver -
snipperde informatie over 
parkeren. De website heeft de 
beschikbare algemene informatie 
bij elkaar gehaald in een landelijk 
overzicht. “We zijn in gesprek 
met tal van gemeenten, parkeer-
bedrijven en serviceproviders 
om meer informatie en meer 
hoogwaardige informatie toe 
te voegen”, zegt initiatiefnemer 
Patrick van Bruggen.

Desitebiedtinmiddelsstatische
‘pointofinterest’-informatiezoals
adres,capaciteitentarievenvan
2.271openbareparkeergaragesen
parkeerterreinen.Inveelgevallen
isdaaral‘rijkere’informatieaan
toegevoegd,zoalsopeningstijden,
betaalmogelijkhedenenandere
aanwezigevoorzieningen.De‘dynami-
sche’informatie–iseropditmoment
plaatsvrij?–begintbinnentedrup-
pelen:voorvierparkeergaragesvanP1
isdiebeschikbaar,nogeenselflocaties
volgenbinnenkort.Q-Parkenenkele
grotegemeentenhebbentoegezegd
vol/vrij-informatietegaanleveren.

Verderwordterdekomendetijdinrap
tempoinformatietoegevoegdover
parkerenopstraat.

Desite,dieooktebevragenisvia
smartphone,wijstbezoekersookde
wegnaaraldielocatiesmetgebruik
vanderouteplannersvan,naar
keuze,ANWB,TomTomofGoogle.
Reserverenvanparkeerplaatsenkan
alinAmsterdam,Amstelveen,Den
Haag,HengeloenEindhoven.Andere
gemeentenzijnbelangstellend,inde
verwachtingdateenvoorafverzeker-
deparkeerplaatshetzoekverkeer
vermindert.

Devolgendestapisomaande
parkeerinformatie,deroute-informatie
endereserveringsserviceeen
betaalfunctietoetevoegen.Datkan
doorParkeerlijn.nltekoppelenaan
hettelefoonparkerenzoalsParkline,
Rabomobiel,Parkmobile,Yellowbrick
enSMSParkingdathebbenontwikkeld
voorhetstraatparkeren.

“Hetiseenkwestievanpionieren,
overleggenenuitwisselen”,zegtVan
Bruggen.“Maarhetheeftsucces.Er
iseengrootgedeeldbelangbijgoede
informatieendatlevertsamen-
werkingsbereidheidopbijdebetrokken
partijen.”

Deautomobilistheeftdewebsite
inmiddelsontdekt.Maandelijkstrekt
Parkeerlijn.nl25.000uniekebezoekers
enVanBruggenverwachttegenhet
eindevanditjaarop60.000tezitten.
Diebezoekerskunnenrecensies
toevoegen,watdebasislegtvooreen
onafhankelijkkwaliteitsoordeelwaarop
eenklantkanselecteren.Wellichtdat
desitedaaraannogdefunctionaliteit
toevoegtomtezoekennaardegoed-
koopsteparkeeroptie.

Deveranderenderelatietussendeparkeerderendeparkeerexploitant

parkeerkosten

toon plattegrond toon plattegrond

€ 3,50 Direct
betalen

ingang

2F
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De parkeermarkt is versnipperd. Er zijn duizenden partijen actief, veelal 
lokaal of regionaal. Maar er zijn ook wereldspelers als Nokia, TomTom 
en Google die begerig naar deze markt kijken, omdat daar informatie 
te halen is die voor hun klanten van groot belang is. Tussen lokalen en 
internationals is het moeizaam voetjevrijen. Wie trekt de macht naar 
zich toe? De klant natuurlijk!

Wie is de baas?

Internetdeskundigenzijnheterovereensdathet
‘wereldwijdeweb’zichpasindekinderfasebevindt.
Hetkindkentalweleenaantalbegrippenen
voorwerpenbijnaam,kanzeinsommigegevallen
benoemenofzelfsduiden,maarisnognietinstaat
omverbandenteleggentussendeverschillende
begrippen.

Diedoorbraakmoetnogkomen.Alsconsumentzullen
wepasoptimaalgebruikkunnenmakenvanhet
webophetmomentdatinternetvooronsmeerdere
dienstentegelijkbundeltenonsdemeesthandzame
engoedkopeoplossingaanbiedt.

Devraagluidtbijvoorbeeld:ikwilnaarArtis.Het
antwoord,eventueelafkomstigvanmeerdere
aanbieders,zalinformatiebevattenoverdedierentuin
zoalsopeningstijden,hetmenuvanhetrestaurant,
eenkwaliteitsindicatievantoilettenenandere
voorzieningen.Maarookvervoersalternatieven
enroute-informatieomdaartekomen.Natuurlijk
kanonlinehettoegangskaartjewordenafgerekend

enwordtvoordeautomobilisteenparkeerplaats
gereserveerd.Allemaalviaéénmuisklik.

Wereldspelers
Hetzijnbijuitstekgroteinternationalebedrijvendie
dedoorbrakenophetinternetforceren.Kijknaarde
manierwaaropGooglemet‘Maps’intienjaartijdde
wereldheeftontsloten.ViaPCofsmartphonekan
degebruikerronddeaardecirkeleneninzoomenop
steden,wijkenenstraten,vanZuidwoldetotSydney.
Straatnamen,bedrijvenenvoorzieningen–zoals
parkeergarages–zijngemarkeerdenmeteendrukop
deknoplevertMapseenroutebeschrijvingnaarde
gevondenlocatie.

Ofkijknaardemanierwaaropdegrotebanken
encreditcardmaatschappijensamenwereldwijd
hunonline-verbindingenhebbenverknoopt.Met
eeneenvoudigstukjeplastickunnenhunklanten
nupinneninMiddelburg,tolbetalenopde
Franseautoroutesengelduitdemuurtrekken
inManilla.
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Zelfdestandaardzetten,zoalsGoogle,iseenvoudiger
daneensectorbredeaanpak.Dievergtgoedesamen-
werkingenheldereafsprakenoverdestandaardsdie
gebruiktgaanworden,zohebbendeNederlandse
bankengeleerdtoenzij–inconcurrentiemetelkaar–
betalingenviaofmiddelseenmettegoedgeladen
betaalpasintroduceerden.“Debestemanieromde
consumentteverwarrenwasdeintroductievande
chipperendechipknip”,zegtWillemdeJagervande
Rabobank.“Eendurelesvanhonderdenmiljoenendie
debankenechtnietvergetenzijn.”

HetiseenlesdieDeJageralsverantwoordelijk
managermeeneemtindeontwikkelingvan
Rabomobiel,deapplicatiewaarmeeklantenvia
hunmobielhetverschuldigdeparkeertarief
afrekenen.Hijpioniertmetdezevormvanonline
betalingendoetmeeaanlokaleexperimenten,
maaristegelijkalertopanderealternatieveninde
markt,opnieuwenormendiezichaftekenenenop
brederealliantiesdiezichaandienen.

TomTom,makervannavigatieapparatuur,ziter
netzoin.“Weonderzoekenverschillendeopties”,
verteltseniormanagerbusinessdevelopmentIvar
Zantinge.“Daarlerenwevanenhetisgoeddatonze
thuismarktNederlanddaarinvooroploopt.Maarwe
willeneenparkeerdienstverleningwelminimaalop
Europeseschaalkunnenbieden.Wemoetenduide-
lijkheidhebbenoverwatdeEuropesestandaarden
gaanwordenopditgebied,voorweerdebenodigde
investeringeningaandoen.”

Versnipperde markt
Opdemarktvoorroute-informatieheefteencon-
solidatieslagplaatsgevonden.Kleinespelershaken
afofwordenovergenomenendestandaardsworden
gezetdoorgrotespelersalsTomTomdiekaarten-
makerTeleAtlaskocht,NokiadatNavteqovernam
enGoogledatzijnpositieuitbreidtvanuitMaps.

Demarktvoorparkeerinformatieenparkeerdiensten
isnoglangnietzover.Hetiseenmarktdievooral
lokaalgeorganiseerdisenwaar,naasteenaantal
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groteprivateparkeerbeheerdersenlokaleoverheden,
veelkleinepartijenactiefzijn.Hetiseenmarktdiein
tegenstellingtotsectorbredenormenveeleerwordt
gekenmerktdoorlokaleoplossingen.

TomTomvolgtdiemarktmetargusogenwant
parkeerinformatieisvoorhetbedrijfvanstrategisch
belang.Deondernemingverkooptinhetmidden-en
hogeresegmentsindseenaantaljaarnavigatie-
apparatuurmodellenmeteenabonnement,dattegen
eenvastbedrag‘contentenconnectiviteit’biedt.
Actuelefile-informatie,flitsersenbenzineprijzenzijn
hiereenvoorbeeldvan.Eninplaatsvandehuidige
statischegegevens,zietTomTominditkaderook
graagactueleparkeerinformatie.

“Alsdieinformatiebeschikbaarkomtendekwaliteit
enschaalbaarheidzijnvoldoende,danisdekansgroot
datwediegaangebruiken.Datzouvooronzeklanten
belangrijkeinformatiekunnenzijn”,aldusZantinge.

DatisnietandersvoorNokia,diezijnduurdere
toestellentegenwoordigaanbiedtmet‘gratis’
route-informatievandochterNavteqendaar
graag‘rijke’parkeergegevensaantoevoegt.Even
strategischbelangrijkishetvoorGoogle,datleeft
vandevermeldingenop‘Maps’enmeerinkomsten
kangenererennaarmatehetmeerbezoekersen
gebruikerskanlokkenmetnogbetereenuitgebrei-
dereinformatie.

Voor bestaande partijen is het 
belangrijk om nu over de rand te 
durven kijken. Ze gaan niet meer 
louter parkeerplaatsen leveren, 
maar worden aanbieders van 
mobiliteit. 
— Rick Warnar

Over de rand durven kijken
Deafhankelijkheidvaninformatievandegrotespelers
geeftkleine,lokalepartijenvoorlopigeenrelatieve
machtpositie.Zijrealiserenzichhoesnelhunwereld
inbewegingisgekomenenbegrijpendathunrolzal
veranderen.Maarvoorlopigzijngemeentenenprivate
parkeerbeheerderswelgewapendmetexclusieve
gegevensoverhuncapaciteitenbezetting.Enduszijn
zijeeninteressantepartnervoorprovidersomeen
alliantiemeeaantegaan.

RickWarnarvanDenion,eeninmobiliteitge-
specialiseerdadviesbureau,heeftdevragendie
parkeerbedrijvenzichmoetenstellenparaat:“wiezie
ikalsmijnklanten?En:zieikmezelfalseenprovider,
aanbiederofhandhavervangereguleerdparkeren.”
Datlijkenvoordehandliggendevragen,zegtWarnar.
Maardeketenvanpartijendiezichmetparkeren
bezighoudtverandert.“Sterkernog:hetgaatopde
kop.Iedereenisopzoeknaarzijnnieuwerol.Uit
anderesectorenwetenwedatdeechtevernieuwing
vaakvanbuitenafkomt.Voordebestaandepartijenis
hetbelangrijkomnuoverderandtedurvenkijken.Ze
gaannietmeerlouterparkeerplaatsenleveren,maar
wordenaanbiedersvanmobiliteit.”

Overdierandliggenkeuzesvooreenbepaalde
technologieofapplicatie.Daarissamenwerkingnodig
enzullenpartijenelkaartechnologieenkennister
beschikkingmoetenstellen.
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Datproceskomtmoeizaamopgang.“Wijzijnwelin
gesprekmetbedrijvenalsP1enookmetdeoverheid
overhettoegankelijkmakenvaninformatie,maar
dedoorlooptijdenvandergelijketrajectenzijnlang”,
zegtZantinge.TotdietijdstaatookbijTomTom
parkerenopeenlaagpitjeenbrengthetkastjeinde
autodeautomobilistkeurigtotaandedeurvande
parkeergarage,maarvermeldtnietwathijdaarbinnen
allemaalmagverwachten.

Rabomobielgaatgestaagverdermethetuitrollen
vandeparkeermodus,nualinruimtwintigsteden.
Uiteindelijkhooptdebankdetevredenparkeer-
klantookandereRabo-productenteverkopen,of
andersom,maarvooralsnogwilDeJagerzoveel
mogelijkervaringopdoen.

InMaastrichtstartbijvoorbeeldeenproefinsamen-
werkingmetVodafonewaaraaneenpaarduizend
vrijwilligersmeedoen.Deautomobilistenopweg
naarhetcentrumkunnenophunmobieltjezienwaar
ernogvoldoendeplekis.Ishetvoldanwordenze
–digitaal–doorgestuurdnaareengratisparkeerplaats
aanderandvandestad.DeJager:“Alsdeproefslaagt
kunjehetopschalen.DegemeenteGroningenheeft
ookalinteressegetoond.”

Transitiefase
De‘parkeermarkt’zitineentransitieperiode,maar
daarzalzijdoorheenkomen,zegtWarnar.‘Betekenis-
geving’isdetrendvoordetoekomst.“Hetaanbod
zalgeoptimaliseerdengestructureerdzijnende
slagboomisverdwenen.Concreetbetekenthetdatwe
overeenpaarjaarnietlangeronsbegin-eneinddoel
plannenensteedsgefrustreerderrakenvanhetfeit
datparkereneenonvoorspelbaaronderdeelvanonze
reisuitmaakt.Nee,parkerenzaleenvastonderdeel
uitmakenvanonzehelereis:vantevorenonline
bepaalddoordeklant.Parkeerbedrijvenhebbenhierin
zekerbestaansrecht.Zehebbeneenmooiespring-
plankominhetnieuwespeleenroltespelenalsze
zichtijdigwetentetransformeren.Inwelkecombi-
natiedanook:hetgemakvandeklantmoetvoorop
staan.Zorgervoordatdeautomobilistnietnogeen
pasjehoeftaanteschaffen,maarregelalsaanbieder
datdeklantookbijjoukanparkerenenzorgvoorde
financiëleafhandeling.”

InternetgaatdaarbijvolgensWarnareencrucialerol
spelen.TikkenweindetoekomstthuisArtisinop
onzePCofsmartphonedankrijgenwegeenhonderd-
duizendhits,maareenoverzichtelijkmenuwaaruitwe
kunnenkiezenhoeweerkomenenwaarweonzeauto
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–gegarandeerd–neerkunnenzetten.Debundeling
vandienstenophetwebbepaaltminofmeerwat
deklantzalkiezen.DatiswatzebijDenionverstaan
onderbetekenisgeving.

En de winnaar is…
Parkerenheefteenextreemlokaalkarakter.
Daarliggenkansen.Parkeerbedrijvenkunnen
alliantiesaangaanmetlokalepartijenalswinkeliers-
verenigingen,cultureleinstellingenofwinkelketens.
Deklantkrijgtonlineeenaanlokkelijkarrangement
voorgeschoteld:komtubijonswinkelendanmagu
gratisparkeren.

Hetiseenkwestievantijddatbedrijvenzichop
anderemanierenmethetfenomeenparkerengaan
bemoeien,zegtWarnar.“EengrootconcernalsKPN
staptnunognietindeparkeermarkt.Tekleinvoorze.
Maarstelnudateenparkeerarrangementonderdeel
wordtvanhunandereproducten?KPNheeftde
technologieomtebepalenwaarjemobieletelefoon
zichbevindtenkanvoorjeuitzoekenwaarjeheen
moetrijdenomjeautoteparkeren,onafhankelijkvan
devraagwelkparkeertarieferindatgebiedheerst.Ik
gaeenstapverder:waaromophoudenbijdelands-
grenzen.Duitserskomenbijonsindegrensstreekin
grotengetalewinkelen.Opdatmomentwordthet
eeninteressantemarkt.WijkrijgenbijDenionhierover
steedsvakerconcretevragenvaninternetbedrijven.”

Warnarfantaseertnogietsverder:“Ikkanme
voorstellendatautofabrikantengeenvuistdikkehand-
leidingmeermeeleveren,maareenmobiliteitskaartje
metdaaropallenodigeinformatieeneendriejarige
garantieopmobiliteit,inclusiefdegarantieomaltijd
ergenstekunnenparkeren.”

WillemDeJagerdenktdatdegenedieerinslaagtde
klanthetmeesttebehageneengoedekansmaakt
omalswinnaaruitdebustekomen.“Welevenineen
samenlevingdiesterkgeïndividualiseerdis.Datgeldt
ookvoorparkeren.Klantenwillenpersoonsgebonden
oplossingen.Debedrijvenofsamenwerkings-
verbandendiedeklanthonderdprocentcentraal
stellenkomenuiteindelijkaltijdtotdebeste
oplossing.”

Daarbij,zowaarschuwtdeJager,moetende
aanbiederszichgoedrealiserendathetdeklantniets
kanschelenwieerparkeercapaciteitaanbiedt.“Het
totaalpakketwaardeklantuitkankiezenzaldedoor-
slaggeven.Welevenineennetwerkeconomie.Een
directgevolgdaarvanisdatergeenbedrijfzalzijndat
inzijneentjedestrijdkanwinnen.Parkeeruitbaters
dienenonderdeeltegaanuitmakenvanzo’nnetwerk.”

De bedrijven of 
samenwerkings-
verbanden die 
de klant honderd 
procent centraal 
stellen komen 
uiteindelijk altijd 
tot de beste 
oplossing.
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Minister Eurlings heeft een onderzoek gelast naar de parkeertarieven 
in Nederland, die van plaats tot plaats sterk verschillen. Terecht, zegt 
Tweede Kamerlid voor het CDA, Ger Koopmans. Hij vindt dat de gebruiker 
moet betalen voor parkeren, maar dan moet hij wel weten waarvóór hij 
precies betaalt. Dan zal duidelijk worden wat de werkelijke kosten zijn en 
wat gemeenten aan belasting innen. En als de tarieven voor parkeren al 
te gortig worden moet de landelijke overheid ingrijpen. 

Interview met Ger Koopmans

Transparantie 
zal de markt 
openbreken

HetafgelopenjaarkwamGerKoopmans,woord-
voerderverkeervoorhetCDAindeTweedeKamer
vooralinhetnieuwsalserweereenseendiscussie
oplaaideoverhetRekeningrijden.Hijverdedigde
hierbijdeplannenvanhetkabinetmetverve.Daar-
naastisdevoormaligmelkveehouderaljarenbegaan
methetwelenweevandeburgeropzoeknaareen
parkeerplekenvanuitdebrancheopzoeknaarnieuwe
parkeerdiensten.Tweejaargeledenpresenteerde
KoopmanszijnNota‘StilstaanbijParkeren’,waarinhij
pleittevoorzesmiljoenextraparkeerplaatseninons
land,terealiserenbinnen12jaar.Durfthijeenvoor-
spellingtedoenoverdevraaghoedeparkeermarkt
zichdekomendejarenzalontwikkelen?

Koopmans:“Ikvoorzieenormeveranderingen.
Eenonbekendaantalnieuwespelersmaaktzijn
opwachtingendetijdzalhetlerenwieerdebaas
wordtopdeparkeermarkt.Hetisookafhankelijkvan
devraaghoesneldenieuweapplicatiesbeschikbaar
komen.Eéndingisduidelijk;erzalheelveelmogelijk

Ik vind dat de gebruiker moet 
betalen voor een dienst als 
parkeren, maar hij moet wel weten 
waarvoor hij precies betaalt.
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zijn.Ikziehetzovoorme:deconsumentkiestdevoor
hemmeestpassendeengoedkoopstecombinatie,
waarbijhijnietalleenrekeningzalhoudenmetde
beschikbaarheidvaneenparkeerplek,maarookhet
tijdstipvanvertrekenaankomst,eventueelgekoppeld
aanhetopenbarevervoerofanderediensten.”

Hoe kunnen parkeerbedrijven op deze 
 ontwikkeling reageren?
“Dooreroptimaalopintespelen.Maakgebruikvan
demogelijkhedenensluitsamenwerkingsverbanden.
Voorwaardeisweldatdetraditioneleparkeer-
bedrijvenbereidzijnominformatietedelenmet
anderepartijen.”

Hoe lang rijdt de klant nog ‘in het wilde weg’ 
naar een parkeergarage?
“Detijddatdeklantinhetwildewegnaareen
parkeergaragerijdtenmaarmoetafwachtenofer
plekisenhoeveelhethemgaatkostenbehoortbijna
tothetverleden.

Belangrijkervindikdaterdoornieuwearrangementen
meertransparantieontstaat.Weeseerlijkoverde
kostenstructuur.Mensenzijnnietophunachterhoofd
gevallen.Ikvinddatdegebruikermoetbetalenvoor
eendienstalsparkeren,maarhijmoetwelweten
waarvoorhijpreciesbetaaltenwatdeverhoudingis
tussenwerkelijkekostenenbelasting.”

Dreigt er geen lappendeken aan initiatieven en 
mogelijkheden te ontstaan waardoor de klant 
door de bomen het bos niet meer ziet?
“Helemaalniet.Hetisjuistnueenlappendeken.Door
denieuwemogelijkhedenkrijgjeeenhogematevan
transparantieeneerlijkheiddieookhetbewustzijn
vandeconsumentzalverhogen.Nuweetdeauto-
mobilisttotaalnietwaarhijaantoeis.Hijkomtop
bezoekineenstadomietsleukstedoenendan
moethijaanheteindvandedag50euroafrekenen
voorhetparkeren.Hetistochprachtigalsjealsklant
thuisvanachterdePCalkuntkiezenuitverschillende
mogelijkheden?Datjevantevorenheldereinfor-

“Deparkeerderwilwetenhoedekostenzijnopgebouwd:

hoeveelvanhetparkeergeldbestaatuitbelastingen?”
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matiekrijgtoverprijs,kwaliteiteneventueelandere
servicediensten?

Demarktzaldaarbijzelfvoorordeningzorgen.Hetis
eenvormvanmarktwerkingdieikergtoejuich.Ikben
nietbangdathetzoalsinsommigeanderesectoren
slechtvoordeklantuitpakt.Vergeetnietdatveel
parkeergaragesinhandenvandelokaleoverheden
blijvenendaargaataleenregulerendewerking
vanuit.”

Ligt daar geen taak voor de landelijke overheid?
“Alsjeblieftniet.Hetenigewaardeoverheidvoor
moetzorgenzijnvoldoendeparkeerplekken,waarbij
wehopelijkeindelijkloskomenvandieachterhaalde
socialistischeressentimentendaterdoorstrenge
reguleringminderbehoefteaanplekkenzalontstaan.

Hetiseengegevendatdevraagstevigzaltoenemen.
Wewordenalsautomobiliststeedsluier.Iemandvan
80kruipttegenwoordignogvaakmakkelijkachter
hetstuurenwildanwelparkerenindebuurtwaar
hijmoetzijn.Iedereautoheeftdrieparkeerplekken

nodig,hetautoparkinNederlandgroeitdekomende
jarenmet2miljoenauto’s.Duseensimpelreken-
sommetjeleertdatwe6miljoenparkeerplekken
extramoetenrealiseren.Alswehetnietdoenwordt
heteenpuinhoop.Ikwilvoorkomendatwenetzoals
insommigeDuitsestedendrierijendikindestraat
komentestaan.

Ookkunnenwenogveelslimmeromgaanmetde
bestaandecapaciteit.Hetwoon-werkverkeerzouje
kunnenterugdringendoorteinvestereninmeeren
betereP+R-voorzieningenofbijvoorbeeldhetfiscaal
stimulerenvanthuiswerken.Eenandereoptieisom
meerondergrondseparkeerplaatsentebouwen.
Waarikookaandenk:bijbouwplannenzoumen
zoveelmogelijkrekeningmoetenhoudenmeteen
evenwichtigemixvantoekomstigebewoners.Een
buurtwaaroverwegendouderenwonen,heeftvaak
minderlastvaneenparkeerprobleemdaneenwijk
metoverwegendjongegezinnen,waarsomspergezin
drieauto’svoordedeurkunnenstaan.Ookzouje
bestaandewijkenkunnenherinrichtentenbehoeve
vanbetereparkeerfaciliteiten.”

Nederlandheeftindekomendejaren6miljoenextra
parkeerplaatsennodig,becijferdeGerKoopmans.
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Wie gaat er volgens u het gevecht om de klant 
winnen?
“Moeilijktevoorspellen.Ikdenkweldatereennorme-
rendeffectuitzalgaanvandezenieuwevormen
vanparkeren,zekeralssterkepartnerszichwetente
verenigen.Degenediehethetbestdoetzaleenvoor-
beeldvoordeanderenzijn.Datkunnenbestaande
spelerszijn,maarooknieuwkomers.Ikbetwijfelof
eréénpartijzalwinnen.Indetelecomsectorhebje
bijvoorbeeldinkortetijdmeerdereaanbiederszien
opkomendieallemaaleendeelvandemarkthebben
veroverd.Hetzouleukzijnalsdatopdeparkeermarkt
ookgebeurt.”

Ziet u bij het parkeren een parallel met het 
rekeningrijden. Met andere woorden: bestaat 
de systematiek van het betalen per gereden 
kilometer al niet bij het parkeerbeleid waar 
de hoogte van het tarief afhankelijk is van de 
locatie? 
“Nee.Bijhetrekeningrijdenwillenwedegebruiker
nietmeerlatenbetalen.Bijparkerenziejejuisthet
omgekeerde.EengemeentealsAmsterdamkondigt

snoeihardaandetarievenindekomendejaren
met20procenttewillenverhogen.Ikvindnietdat
eengemeenteeenvrijbriefheeftomburgersopdie
maniereenpootuittedraaien.Bovendienishetook
vandegekkedatalsmensenhetRijksmuseumwillen
bezoeken,eeninstellingdieuitrijksbelastingenwordt
betaald,zedoordelokaleoverheidhetveloverde
neuswordtgetrokkenbijhetparkerenvanhunauto.
EnAmsterdamisnietuniek.Jezietdietendensin
meerderesteden.Alshetindittempodoorgaatvind
ikdatwevanuitDenHaagmoeteningrijpen.Ditheeft
namelijknietsmetparkeerbeleidtemaken,enalles
methetordinairophalenvangeld.”

Het is toch prachtig als je 
als klant thuis vanachter 
de PC al heldere informatie 
krijgt over prijs, kwaliteit 
en eventueel andere 
servicediensten?

Ger Koopmansiswoordvoerder
verkeervoorhetCDAindeTweede
KamerenauteurvandeNota
‘StilstaanbijParkeren’uit2008.
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Betere dienstverlening geeft ander parkeergedrag. Een goede dienstverlener 
neemt de parkeerder bij de hand en leidt hem in de gewenste richting. 
Dat willen gemeenten maar wat graag, om de stad leefbaar en bereikbaar 
te houden. Maar de gemeenten zitten niet aan de knoppen van die 
parkeerdienstverlening.

Hightech 
parkeergedrag

Deautomobilistkrijgtopdenduurmeerenbetere
informatieoverzijnparkeeropties.Alshijzietdat
hijnietindewijkkanparkeren,zalhijernietgaan
zoeken.EnalshijzekerweetdathetP+R-terrein
aanderandvandestadmetdeaansluitendetram
desnelstewegnaarzijnbestemmingis,danishet
waarschijnlijkdathijdieoptiekiest.

Datisgoednieuwsvooroverhedenindegrotere
steden.Diemoeteneensubtielevenwichtbewaren
tussendeleefbaarheidenbereikbaarheid.Leefbaar-
heidvraagtomminderuitstootvanfijnstofen
stikstofdioxide,mindergeluidsoverlastenminder
blikopstraat.Maarinwoners,winkels,bedrijvenen
hunbezoekerswillenwelmetdeautouitdevoeten
kunnenendeeconomiebloeitopwaardebereik-
baarheidgoedis.

Bijhethandhavenvandiebalanskandegemeentewel
watextrastuurvermogengebruiken.Hethelptzeer
alsautomobilistenlangsdekortsterouteenzonder
zoekennaarhunparkeerplaatswordengeleid.Ofals
degemeentehenopeeneffectievemanierkanlokken
naardeplaatswaarzijhetminsteoverlastgeven.

Maardatheeftdegemeentenoujuistnietinde
hand.Deautomobilistlooptaandehandvan
providersdiehemroute-enparkeeralternatieven
presenteren.Oflatenzichleidendooradvertenties
inclusiefspecialeaanbiedingenenarrangementen,
aldannietgesponsorddoorwinkeliers,bedrijvenof
evenementenorganisaties.

Marktmacht
Indatspelmoetdegemeentezichindekijkerziente
spelenmetdeoptiesdievanuithetmobiliteitsbeleid
gewenstzijn.Enalshetevenkanooknogzonder
schadeaandeaanzienlijkeinkomstenvanhet
gemeentelijkeparkeerbedrijf.Ofbeternog:metextra
inkomsten.

Degemeenteisallerminsteenmachtelozespeler.
Zijheeftimmersgroteinvloedophetspeelveld.De
gemeentebepaalteengrootdeelvandeparkeer-
capaciteit,danwelomdatzijdiezelfaanlegtlangsde
strateneningemeentelijkegarages,danwelomdatzij
decapaciteitvanprivateopenbaregaragesreguleert
viavergunningenenconcessies.Degemeentekanhet
parkeerarsenaaluitbreiden,maarevengoedzorgen
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voorkrimpdoorjuistplekkenopstraatopteheffenof
doorvergunningenofconcessiesteweigeren.

Ookopdeparkeertarievenheeftdegemeentegrote
invloed.Zijsteltdievastvoordeeigenparkeer-
plaatsenoflegtzeviavergunningenenconcessies
aanbanden.Tarievenzijneenmachtigwapen,zoleert
onderzoeknaardeforseverhogingdieAmsterdam
beginvorigjaardoorvoerde.Hetaantal‘parkeringen’
doorbezoekersisin2009met6,8%afgenomen:een
opmerkelijkedalingineenlandwaarerelkedag200
auto’sbijkomen.

Netwerken
Indemachtdiedegemeenteheeftoverdecapaciteit
enoverdetarievenschuilteengevaar,zegtWalter
Etty,partnervanorganisatieadviesbureauAEFen
voormaligwethouderenloco-burgemeestervan
Amsterdam.“Eenhiërarchischeorganisatiealseen
gemeenteisgeneigdomvanuitdemachtsvraagte
denken.Jevertegenwoordigthetalgemeenbelangen
dusvoerjederegie.Maaralsjeintermenvanmacht
denkt,benjenietaanspreekbaarennietontvankelijk
voorsamenwerking.Diehoudingstootandere

Zolang niet duidelijk is welke 
technologie de standaard wordt, 
zorg dan dat je als gemeente een 
band krijgt met de innovatieve 
spelers. 
— Walter Etty

Deinvloedvandegemeenteopdeparkeerder
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partijenaf.Endiepartijenheeftdegemeentejuist
nodig.Zonderhenkanzijdekansennietgrijpendie
nieuwetechnologiebiedtvoorderealisatievan
eigenbeleidsdoelstellingenenvooreenbetere
dienstverleningaandeburger.”

DaarmeezegtEttynietdatdegemeentezich
onmiddellijkindearmenmoetstortenvan
partijendiezichaandienen.Daarvoorishetveld
nogteveelinontwikkeling.Zolangnietduidelijk
iswelketechnologiedestandaardwordt,moet
degemeenteoppassendatzijzichnietaaneen
verliezerbindt.“Leverjenietuitaanéénpartijof
éénoplossing,maarzorgdatjeeenbandkrijgtmet
deinnovatievespelers.Zorgdatjedeeluitmaakt
vandepartijendieertoedoenenweesindiekring
aanspreekbaar.”

Datvraagtpraten,brainstormenenexperimen-
tereninwisselendecombinatiesinverschillende
initiatieven.Vooreengemeentelijkeorganisatie
isdatnieteenvoudig,zoisdeervaringvanEtty.
Ruimtelijkeordeningiseendominantediscipline,
opzowelpolitiekalsambtelijkniveau,diezijn
prioriteitopdeagendaweetteclaimen.Maar
binnendiedisciplinevoerendestructuurdenkers
enbeleidmakersdepikordeaanenzittende
uitvoerdersineenondergeschiktepositie.Endat
terwijljuistopuitvoerendniveaugepraat,gedacht

ensamengewerktmoetwordenmetparkeer-
bedrijvenenserviceproviders.Hetontbreektaan
accountmanagersdiedebevoegdhedenhebben
omeffectiefzakentekunnendoen.

Communicatie
Samenwerkingvraagtopencommunicatie,ookvan
dekantvandepartnersdiemetdegemeentewillen
samenwerken.Datgaatlangnietaltijdgoed,weet
Etty.“Bedrijvenblijvenglimlachenenzijnvaakniet
erguitgesprokeninhunkritiek.Alszijaanlopentegen
eengebrekaanmedewerkingofalsgemeentebe-
stuurdersenambtenarenindehiërarchischereflex
schieten,zijnzijeerdergeneigdzichomtedraaienom
andereoptiesteverkennen.”

Parkeerbeheerdersenserviceproviderszullenblijven
komen.Zijkunnennietomdegemeentenheenzolang
diegroteinvloedhebbenopcapaciteitentarieven.
Maarzijzullengeleidelijkmeerinvloedkrijgen,viahun
online-verbindingmetdeklant.Zekeralsermachtige
combinatiesontstaan,alserlandelijkeoplossingen
wordengevondenen,opinstigatievangrotepartijen,
internationalestandaarden.

DeGoogles,Nokia’senTomTom’svandezewereld
zullenhunproductenendienstennietlokaal
aanpassenaandewensenvandegemeente
GroningenofdestadsregioAmsterdam.Hoelegi-

Deautomobilistenheeftmeerparkeeralternatievendankzijmeer
enbetereinformatie
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Er zijn genoeg innovatieve 
gemeenten die actief zoeken 
naar slimme parkeeroplos-
singen. Als andere gemeenten 
zich aan hen optrekken,  
komt het hele gemeentelijke  
parkeerveld in beweging. 
— Walter Etty

tiemdiewensenookmogenzijn,vanuitalgemene
belangenalsbereikbaarheid,verkeersdoorstroming
ofluchtkwaliteit.Alsdeoverhedeninvloedwillen
hebbenopdedienstenenopheteffectdatzijhebben
opparkeergedrag,danzullenzijhunwenseneneisen
onderlingmoetenafstemmen.Eenbundelingvan
lokalewensenlaatgeenruimtevoorheelspecifieke
gemeentelijkevoorkeuren.Maardiebundelingkan
weleffectiefwordengemaaktopHaagsofBrussels
niveau.Vandaaruitkandeoverheidbeïnvloeden,
danweldooroverlegmetofbeïnvloedingvande
ondernemingen,danweldoorregelgeving.Datis
eenniveauwaaropookgroteinternationaleonder-
nemingengevoeligzijn,ookalblijftvoorhenhet
eigenbelangenklantenbelangvooropstaan.

Voorbeeldwerking
Hetmagzozijndat,zoalsEttyvreest,gemeentenin
hetalgemeenwattraagzullenzijninhetreageren

opdekansendienieuwetechnologiebiedt.Maar
erzijn–nual–genoeginnovatievegemeentendie
actiefzoekennaarslimmeparkeeroplossingeneneen
voorbeeldstellenvooranderen.Alsanderegemeenten
zichaanhenoptrekken,komthethelegemeentelijke
parkeerveldinbeweging.

Heeldirectwerktdatniet.Gemeentenhebbenniet
dezelfdehaastalsparkeerbeheerdersenservice-
providersdiehunoplossingenbreeduitwillenrollen.
Elkegemeenteisautonoomenmonopolistophaar
eigengrondgebied,zodatzijzichnietonmiddellijk
ietsaanhoefttetrekkenvaninitiatievenbuitenhaar
grenzen.

Daarkomtbijdatdegemeentelijkeprestatiesniet
goedvergelijkbaarzijn;nietvoorhenzelfennietvoor
deburger.Allediscussieoverbenchmarkingten
spijtontbrekenobjectievecriteriaomdekwaliteit,
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effectiviteitenklanttevredenheidopparkeergebied
temeten,zodatzenietnaastelkaarkunnenworden
gezet.

PolderlandNederlandisgeneigdomronddetafel
samenoplossingentezoekenendoetdatonder
auspiciënvanhetministerievanVerkeer&Water-
staat.Daarmoetenoplossingenwordengevonden
dienietzijnafgestemdopdemeestprogressieveen
ambitieuzegemeenten,maarophetgrotegemid-
delde,vertegenwoordigddoordeVNG.

WalterEttyvestigtmeerhoopopdevoorbeeld-
werking,endedrukdieburgersenbedrijvendaarmee
kunnenzettenopachterblijvers.“Alsgemeentenzelf
nietvoortmakenmetbenchmarking,kunnenmkb-en
consumentenorganisatieshuneigenvergelijkingen
maken.Bewoners,winkeliersenbedrijvenkunnen
deresultatenvandievergelijkingengebruikenom
hunklachtenofwensenkrachtbijtezetten.Enalszij
komenmetoplossingendiedeparkeeroverlastofde
CO2-uitstootverminderen,zijnzijalsneldebondge-
nootvandegemeente.”

Investeringen
Nieuweparkeeroplossingenzullenforseinvesteringen
eisen.Vanprivateparkeerbeheerdersenservice-
providers,maarzekerookvandegemeenten.De
nieuweparkeergaragesdieAmsterdamonderzijn
grachtengaatbouwen,kostenbijvoorbeeld60.000
europerplaats.Endatisnogzondernieuwetechno-
logieënalsdesensorsinhetbeton,diemetenofer
eenautoopdeparkeerplekstaatendieaandechip
inhetkentekenkunnenlezenwelkeautodatis.

Diesensortechniekbiedtookopstraatgrotemoge-
lijkheden,maarisnietgoedkoop.TNOdoetinde
gemeenteAsseneengrootschaligeproef,‘project
SensorCity’,diealleenal10,3miljoeneurokostaan
subsidieuitBrusselenDenHaag.

Degemeentenstaanvooringrijpendebezuinigingen.
Hetparkeerbedrijfspeeltdaarnietalleenaande
kostenkanteenrolin,maarvooralookaande
inkomstenkant.Vorigjaarleverdeparkerende
verzameldegemeenten533miljoeneuroopwat
metnameophetinvesteringsluweparkerenaande
straateenmooiemargegeeft.Alleredendusomhet
parkeerbedrijftekoesteren.

“Grappigdatwealjarenmoeizamediscussiesvoeren
overrekeningrijden,maardat‘rekening-parkeren’
allangbestaat”,vindtWalterEtty.“Natuurlijk,de
manierwaaropwekostenberekenenenbetalenheeft
eentechnologischzeerlompevorm.Maardeauto-
mobilistisinmiddelswelgewendomtebetalenvoor
parkeerruimteopdrukkeplaatsen.Vandaaruitmoet
jeverderkunnenkomentoteenmeergeavanceerde
vormvanbetaaldparkerendieburgersenbedrijven
veelmeergebruiksgemakbiedt.”

De gemeenten 
staan voor 
ingrijpende 
bezuinigingen. 
Het parkeerbe-
drijf speelt daar 
niet alleen aan 
de kostenkant 
een rol in, maar 
vooral ook aan de 
inkomstenkant. 
— Walter Etty
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Waar wilt u dat uw bezoekers parkeren?
Zorgdatualleopenbareparkeerlocatiesinbeeldheeft.
Bepaalwelkdeeldaarvanopdeverschillendetijdstippenvan
deweekbeschikbaarisvoorbezoekers.Maakeenheldere
rangordevanplaatsenwaarudeparkeerconsumentbij
voorkeurzouwillenzienparkerentotaanplaatsendiealleen
bijeencapaciteitstekortvandevoorkeursplaatsenen/ofin
noodgebruiktkunnenworden.

 
Staan deze locaties op de gemeentelijke website?
Eenbezoekerdiezichoriënteertopeenbezoekaanuw
stadmoetsnelengemakkelijkkunnenzienwaardeauto
geparkeerdkanworden.Tevensdientuitdepresentatie
helderafgeleidtekunnenwordenopwelkeplaatsuhem
hetliefstwilontvangen.

Kunnen bezoekers achterhalen welke parkeerlocatie het 
best past bij hun eindbestemming?
Parkeerinformatiedientbijvoorkeurgekoppeldtewordenaan
deroute-informatiezodatdebezoekervanuwstadhetbest
geservicedisenhetsnelst–hetzoekverkeerwordtzototeen
minimumbeperkt–deparkeerlocatiebereikt.

  

Hoe actueel is uw parkeerinformatie?
Debezoekerwilnietalleenwetenwaardeparkeerplaatsen
zichbevinden,maarbijvoorkeurookwatdegeldende
parkeertarievenzijnopdedesbetreffendelocatie,welke
openingstijdenergeldenenalshetevenkan,oferplaats
beschikbaaris.Kortom,bevatdeparkeerinformatienaast
PointsofInterest(POI)ookRichenDynamicContent?

 
Is deze informatie beschikbaar voor smartphones?
Hetgrootstegedeeltevandebezoekerszalparkeerinformatie
opvragen–viasmartphonesofroute-informatiesystemen–
ophetmomentdathijzichreedsmobiliseertnaardeeind-
bestemmingenderhalveveelalnietdesitevanuwgemeente
raadplegen.Isuwparkeerinformatiereedsmobielbeschik-
baar?Ofisdieineenbruikbaarformatbeschikbaaromaante
biedenaanserviceproviders?

Vindt er continue evaluatie plaats inzake de getoonde 
parkeerinformatie? 
Deparkeerinformatiediehetplatformbiedt–aldannietin
samenwerkingmeteenmarktpartijopgesteld–dientdoor
degemeentevoortdurendtewordengetoetstophetvoor
haarbeoogderesultaat:wordtbijvoorbeelddebereikbaarheid
vandegemeenteverbeterdenwordtdeaanwezigeparkeer-
capaciteitoptimaalbenut?

 
Is speciale parkeerinformatie voor evenementen 
beschikbaar?
Bijpiekbehoeftetijdensbijvoorbeeldeenevenementworden
inhetalgemeendoorgemeentenmaatregelengetroffenom
deextraparkeerstroomoptekunnenvangen.Ishetvoor
bezoekersindiegevallenduidelijkwaarzeterechtkunnen
ofwaarzeparkeerinformatieopkunnenvragen?Alseis
opleggenvandezeinformatievoorzieningaandeevenemen-
tenorganisatie(optenemenindevergunningaanvraag)kan
inveelgevallenuitkomstbieden.

Ordening parkeerinformatie
Stappenplan P1

Informatie stuurt in toenemende mate de automobi-
list. De gemeente die invloed wil houden op de plaats 
waar bewoners en bezoekers hun auto’s parkeren, zal 
die informatie paraat moeten hebben. En diezelfde 
gemeente zal er vervolgens over na moeten denken 
hoe zij die informatie bij de automobilist krijgt.

De gemeente die invloed wil houden, maar haar 
parkeerinformatie nog niet op orde heeft, dient zich  
de volgende zeven vragen te stellen.




