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Inleiding  
In  verband met het opste l len van de centrumvis ie en de daarbi j  behorende werkate l iers  
hebben wi j  onderzoek gedaan naar de mogel i jkheden van het  afschaf fen van betaald 
parkeren en de invoer ing van een b lauwe zone in kaar t  gebracht .  
 
Financieel  
Er is  een doorrekening gemaakt  van de f inanciële effecten van het afschaf fen van betaald 
parkeren.  Op bas is  van de real isat ie 2013 ( fe ite l i jke kosten en opbrengsten)  is  een 
inschat t ing gemaakt van deze effecten.  In 2013 was het  gereal iseerde saldo van 
opbrengsten minus kosten parkeren 1

 

 € 159.227 (voordel ig) .  Bi j  afschaffen van betaald 
parkeren verval len de opbrengsten grotendeels (behalve een deel  van de boetes) ,  b l i jven 
de kosten grotendeels  in  stand (door lopende kosten -  zoals  b i jvoorbeeld kapi taal lasten, 
serv icecontracten,  energie-  en verzeker ingskosten parkeergarage, enzovoort)  en er  komen 
(extra)  kosten voor  de handhaving in de b lauwe zone b i j .  Wi j  schatten op bas is van de 
real isat ie 2013 het  saldo van opbrengsten minus kosten bi j  a fschaffen van betaald parkeren 
op € 315.000 (nadel ig) .  Het s truc tureel nadel ig verschi l  is  c irca € 475.000.  

Schatting financiële effecten afschaffen betaald parkeren 
  Realisatie 

2013 
Schatting na afschaffen 

betaald parkeren 
Verschil 

Kosten 390.281 360.000 -30.281 
Opbrengsten -549.508 -45.000 504.508 
Saldo -159.227 315.000  € 474.227 

 
Naast  di t  s tructurele nadeel van € 475.000 z i jn er  inc idente le nadelen. Wi j  zu l len een 
aanta l  reeds gedane invester ingen moeten afboeken tot  de eventuele res twaarde. Het gaat  
om reeds u i tgewerk te onderdelen ui t  de parkeernota 2013 (o.a.  invoer ing belparkeren)  en 
de bui tengebruikste l l ing van huid ige apparatuur  met boekwaarde in  f iscaal  gebied en 
parkeergarage.  
 
Ui t  andere publ icat ies b l i jk t  over igens dat ook het  invoeren van een beperkt  grat is  parkeren 
(b i jvoorbeeld het 1e  of  2e uur grat is  parkeren) le idt  tot  forse tekor ten,  met name als gevolg 
van het fe i t  maar  wein ig mensen zo lang parkeren en veel van de opbrengsten in  deze 
eers te uren worden gereal iseerd. Orde van grootte 95 % van de opbrengsten 2

 
.  

In  2009 en 2012 is door Grontmi j  een parkeeronderzoek in Haren gedaan. Eén van de 
u itkomsten van d i t  onderzoek was,  dat het  aanta l parkeerbewegingen in Haren langzaam 
maar  zeker  terug loopt .  De ste l l ing d ie daarbi j  moet worden onderzocht is  of d it  het gevolg 
is  van het  f iscaal  parkeerbele id.  Verschi l lende onderzoeken (o.a.  Erasmusunivers ite i t  
Rotterdam, voor jaar 2014)  spreken echter deze ste l l ing tegen.  Uit  d ie onderzoeken komt 
naar  voren dat  ( in  l i jn met de doels te l l ingen van de centrumvis ie)  met name de 
aantrekkel i jkheid van het winkelgebied en een goede d i f ferent ia t ie  van het  aanbod 
bepalend z i jn voor  de winkelkeuze van de consument.  
 

                                                           
1 parkeerga rage,  pa rke ren f i scaa l  geb ied en handhav ing verkeer .  
2 Bron:  www.ve rkee rsnet .n l / 10335/ twee-uu r -gra t i s -park eren- l e id t - fo rs - teko r t .  
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Neveneffecten 
Betaald parkeren bevordert  in  beginsel de doorstroming op parkeer terreinen (u itzonder ing 
geldt  voor  abonnementen/vergunningen).  Een parkeergebied zonder parkeerreguler ing 
staat  veel  snel ler  vol  (z ie onder meer het Transfer ium aan de Vondel laan) .  De frus trat ie  b i j  
het n iet  kunnen v inden van een geschikte parkeerplaats is  vaak vele malen groter  dan het  
moeten beta len van parkeergeld, mi ts de parkeer tar ieven van een acceptabel  niveau z i jn .  
 
Het inste l len van een b lauwe zone l i jk t

 

 k lantvr iendel i jker dan betaald parkeren, maar  – los 
van het n iet hoeven beta len van parkeergeld – het  effec t is  gel i jk .  In beide geval len moet 
de parkeert i jd te  voren worden ingeschat  en volgt b i j  overschr i jd ing daarvan een boete. En 
daar  z i t  wel verschi l  in .  Een boete voor een f iscale parkeerovert reding bedraagt  € 51; een 
boete voor  een parkeerovertreding in een b lauwe zone kost  € 90 + € 7 aan 
administrat iekosten.  

Afschaf fen van het  betaald parkeren en het  gel i jkert i jd inste l len van een b lauwe zone 
voldoet  (daarmee) n iet  aan de wens van een breed publ iek -  inc lus ief  onze ondernemers -  
om achteraf te  kunnen beta len. Immers,  de boete is  de grootste frustrat ie  b i j  de 
parkeerders  in  het centrum van ons dorp.  
 
Tenslotte wordt ook de waarde van de ontwikkel ing Raadhuisple in – Haderaple in 
(verkoopwaarde grond met  bouwpotent ie b innen kaderste l l ing december  2012) mede 
bepaald door het geldende parkeerregiem. De waarde van de grond wordt  bepaald door  de 
inkomsten d ie ontwikkelende par t i jen verwachten op bas is  van verhuur  en verkoop minus 
de bouwkosten.  Ontwikkelende par t i jen gaan er  b i j  hun berekeningen vanuit  dat z i j  voor het 
parkeerterre in en de  ondergrondse garage d ie z i j  bouwen en in e igendom houden,  ook 
inkomsten kunnen verwachten.  Wanneer  rondom deze parkeer fac i l i te i ten geen betaald 
parkeren meer  geldt ,  zu l len ook z i j  geen geld meer kunnen vragen en val t  dus een deel van 
hun dekk ing weg. Deze lagere opbrengsten zul len z i j  verd isconteren in  hun grondbieding.  
Het invoeren van grat is  parkeren is  daarmee dus ook van invloed op de f inanc ië le 
haalbaarheid van de ontwikkel ing Raadhuisplein-Haderaple in.  
 
Heri jking parkeerbeleid 
Op 16 december  2013 heeft  u  de ‘Nota her i jk ing parkeerbeleid ’ vastgeste ld.  Ter u itvoer ing 
daarvan z i jn  in  het afgelopen voor jaar onze parkeermeters geschik t gemaakt voor het  
p innen zonder p incode (d ip&go) . Op d it  moment wordt de invoer ing van het  belparkeren 
voorbereid en naar a l le waarschi jn l i jkheid zal d it  per  1 januar i  2015 funct ioneren.  Met het 
invoeren van belparkeren kan men op d ig i tale wi jze de parkeer t i jd  in werk ing zet ten en 
achteraf het  verschuld igde parkeer tar ie f  vo ldoen. De  kans op een nahef f ingsaans lag 
parkeerbelast ing (parkeerboete) is  daarmee min imaal .  Daarnaast betaal t  men met d it  
systeem s lechts voor de werkel i jk  gebruikte parkeert i jd.  Di t  parkeersysteem voldoet  
daarmee wel aan één van de wensen van k lanten en ondernemers.  
 
Samenvatt ing 
Met het  afschaffen van betaald parkeren komt de reguler ing van het  parkeren te verval len 
en zul len minder/onvoldoende parkeerplaatsen beschikbaar z i jn voor het  winkelend publ iek.  
Overgaan naar  reguler ing v ia een ‘b lauwe zone’  l i jk t  dan noodzakel i jk .  Deze aanpass ing 
van bele id kost s tructureel  € 475.000,-  (per  jaar )  en daarnaast moeten recent gedane 
invester ingen worden afgeboekt .  Daarnaast za l d it  le iden tot  een lagere grondopbrengst 
voor  de ontwikkel ing Raadhuisple in-Haderaple in. De t i jdsdruk op het  winkelen bl i j f t  daarbi j  
bestaan en de kosten van een boete z i jn  hoger.   
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