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Onderwerp 

Invoeren van betaald parkeren op het P+R-terrein P3 nabij het Europapark. 

Concept raadsbesluit : -

De raad besluit: 
I. per 22 maart 2013 betaald parkeren in te voeren op het P+R-terrein P3 nabij het Europapark 

voor niet P&R-reizigers. Een en ander indien en voor zover toestemming van Trans Link 
Systems is verkregen voor het ontsluiten van de OV-database voor gebruik door het 
gemeentelijke parkeermanagementsysteem; 

II. het tarief voor kort parkeren gelijk te stellen aan dat van de Euroborggarage Pl; 
III. rondom thuiswedstrijden van FC Groningen een evenementtariefte hanteren van € 5,~ 

incl. BTW voor een verblijf van 120 minuten voor de wedstrijd tot 120 minuten na de 
wedstrijd; 

IV. de kosten voor de aanschaf van parkeermanagementapparatuur te bepalen op € 355.000,--; 
V. de jaarlijkse kapitaallasten van € 43.000,-- en de jaarlijkse onderhoudskosten van € 25.000,--

te dekken uit de opbrengsten betaald parkeren P+R terrein P3 en meeropbrengsten Pl en P2; 
VI. de gevolgen voor de exploitatiebegroting 2013 mee te nemen in de begrotingswijzigingen 

1'kwartaal 2013; 
VII. voor de aanschaf van parkeermanagementapparatuur voor de jaren 2012 en 2013 een krediet 

ter beschikking te stellen van € 355.000,--; 
VIII. de gemeentebegroting 2012 dienovereenkomstig te wijzigen. 

Aanwijzingen: status, deadline, visietrommel 

Afgehandeld en naar archief Paraaf Datum Classificatienr. 



(Publieks-)samenvatting 

Het college stelt de gemeenteraad voor om op P+R-terrein P3 nabij het Europapark betaald parkeren 
in te voeren voor parkeerders die geen gebruikmaken van de P+R-functie. De beoogde ingangs
datum is 22 maart 2013. Voor gebruikers die gebruikmaken van de P+R Citybus blijft het parkeren 
gratis. Op het terrein worden slagbomen geplaatst en betaalautomaten die kunnen herkennen of er 
gebruikgemaakt is van de P+R Citybus of niet. Het tarief voor parkeren op P3 wordt gelijkgesteld 
aan dat van de Euroborggarage Pl. Daamaast wordt een evenemententarief ingevoerd tijdens thuis
wedstrijden van FC Groningen. Het betreft een vast tarief van 5 euro inclusief BTW, waarmee dan 
van 120 minuten voor de wedstrijd tot 120 minuten na de voetbal wedstrijd kan worden geparkeerd. 

Inleiding 

In de nota Parkeren met Perspectief zijn voorstellen gedaan voor het structureel gezond maken van 
het Parkeerbedrijf Groningen. Een van de opdrachten uit het zogenaamde "pluspakket" betrof de 
verkenning naar de mogelijkheid van invoering van betaald parkeren op P+R-terreinen voor 
diegenen die geen gebruikmaken van de P+R Citybus. Argument hiervoor is dat mensen in toene
mende mate gratis op P+R-terreinen parkeren, zonder feitelijk gebruik te maken van de P+R functie 
(met P+R Citybus). De overweging daarbij is dat het parkeren op een P+R-terrein zonder gebruik te 
maken van de P+R Citybus niet per definitie ongewenst is, maar dat het parkeren voor deze mensen 
niet gratis hoeft te zijn. 

Voor P3 is deze opdracht uit het "pluspakket" concreet uitgewerkt. Voorgesteld wordt voor 
niet-P+R gebruikers op dit terrein hetzelfde parkeerregime toe te passen als op de rest van het 
Europapark. Voor P3 is gekozen omdat door het voltooien van de kruising Boumaboulevard met de 
Europaweg (eind 2012) P3 makkelijker toegankelijk wordt en feitelijk fysiek gekoppeld wordt aan 
het Europapark. Indien geen maatregelen worden genomen verwachten wij dat een deel van de 
huidige parkeerders op Europapark het betaald parkeerregime zal ontwijken door oneigenlijk te 
profiteren van het gratis parkeren op P3, hetgeen een geschatte omzetderving van circa € 120.000,--
per jaar met zich meebrengt. In dit kader kan voor de volledigheid nog worden genoemd dat in het 
kader van 
Parkeren met Perspectief ook al was besloten tot het afsluiten van de terreinen P4 en P5 om ook daar 
weglekeffecten te voorkomen. Het beoogde parkeerregime voor P3 sluit hier goed bij aan. 

Naast de invoering van een betaald parkeerregime voor niet P+R-gebruikers willen we een evene
mententarief introduceren op P3. Concreet wordt voorgesteld om met ingang van 22 maart 2013 tij
dens thuiswedstrijden van FC Groningen een vast parkeertarief van € 5,~ te vragen inclusief BTW. 
P3 wordt op dit moment bij voetbalwedstrij den nog gebruikt als gratis parkeerterrein. Door het in
voeren van een evenemententarief wordt naar verwachting jaarlijks circa € 55.000,-- aan inkomsten 
gegenereerd. Aanname daarbij is dat het terrein tijdens evenementen nagenoeg vol zal staan. 

Tot slot kan P3 door het installeren van parkeermanagementapparatuur op termijn de huidige functie 
van P2 overnemen voor het parkeren van personeel van bedrijven in de omgeving van het Europa
park. Deze noodzaak zal ontstaan als de kantoorontwikkeling op P2 doorgang vindt. 

Beoogd resultaat ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Met dit voorstel beogen we het parkeerregime van parkeerterrein P3 voor niet P+R-gebruikers 
(gebruikers P+R Citybus) gelijk te stellen aan dat van de rest van het Europapark en tevens een 
parkeertarief in te voeren voor het parkeren op P3 gedurende evenementen in de Euroborg. 
Met dit voorstel blijft het parkeren op P3 voor gebruikers van het OV gratis. 

Het voorstel leidt naar verwachting niet tot verbetering van het resultaat van het Parkeerbedrijf als 
zodanig, omdat de kosten van het aanbrengen van parkeerapparatuur (jaarlijkse kapitaallasten) even 
hoog zijn als de verwachte opbrengsten uit de tarifering bij evenementen en de parkeeropbrengst van 



niet P+R-gebruikers. Belangrijk voor het resultaat van het Parkeerbedrijf is echter dat de geschatte 
weglekeffecten ad € 120.000,-- per jaar worden voorkomen, hetgeen een belangrijke doelstelling is 
van het nu invoeren van betaald parkeren voor niet P+R- gebruikers op P3. 

Kader 

Het voorstel vloeit voort uit de door de raad in maart 2012 vastgestelde maatregelen uit de nota 
Parkeren met Perspectief. 

Argumenten/afwegingen 

In het pluspakket van Parkeren met Perspectief is onder andere opgenomen, een onderzoek naar het 
genereren van meer opbrengsten uit de P+R-terreinen, door niet P+R-gebruikers te laten betalen 
voor het parkeren. P+R-terreinen zijn primair bedoeld als doorgangslocatie en niet als parkeerplaats 
bij de bestemming. Het is daarom gerechtvaardigd dat niet P+R-reizigers betalen voor gebruik. 
Zij maken onbedoeld gratis gebruik van deze parkeervoorziening. 

De voor de hand liggende optie is om P+R-terreinen bij de in- en uitgang te voorzien van slagbomen 
en betaalautomaten. Daarmee kan toegangscontrole plaatsvinden en kunnen we gebruikers laten 
betalen. Met slimme systemen kunnen verschillende gebruikersgroepen (zoals parkeerders met 
vervolg per OV, parkeerders bij bestemming en evenementparkeerders etc.) op verschillende wijze 
behandeld worden. Deze differentiatie naar gebruikers en bijbehorend parkeerregime gebeurt al op 
andere plekken in het land. Gebruikers wennen er snel aan en zien een slagboom dan niet meer als 
barriere. Wel is een integratie met het betalen voor het vervolg per OV essentieel om dubbele 
betaalhandelingen te voorkomen. Daarvoor is investeren in betaalsystemen noodzakelijk. 

Het is op basis van ervaringen elders in het land niet te verwachten dat een slagboom bij de ingang 
van het P+R-terrein leidt tot afname van het aantal P+R-reizigers met OV als vervolg. Hierbij is wel 
uitgangspunt dat de totale reiskosten voor deze gebruikers niet wordt verhoogd. 

De te verwachten effecten voor het P+R-systeem van het invoeren van betalen op de P+R door het 
plaatsen van slagbomen zijn de volgende: 
• onbedoeld gratis gebruik van P+R-terreinen door niet OV-gebruikers wordt voorkomen en 

daarmee gepaard gaande ongewenste verschuiving in parkeergedrag; 
• een klein deel (enkele tientallen) van de gewenste gebruikers van P3 (zij die hun reis vervol

gen per fiets) zal altematieven gaan zoeken, door bijvoorbeeld meer in de woonwijken te gaan 
parkeren. 

De prioriteit voor het invoeren van betaald parkeren op P+R-terrein ligt (mede in verband met de 
ontsluiting van het terrein ter hoogte van de kmising Europaweg en Boumaboulevard) bij de locatie 
Europapark/P3. Het plaatsen van slagbomen heeft daarbij de voorkeur, omdat daarmee ook onbe
doeld gebmik kan worden tegengegaan. De verwachte opbrengsten komen daarbij van reguliere 
kortparkeerders, maar vooral van evenementenbezoekers en extra parkeerders in de Euroborg en P2 
op het Europapark. 

Voor de nieuwe ontsluiting van het terrein ter hoogte van de kmising Evu"opaweg en Boumaboule
vard is de aanschaf van nieuwe betaalautomaten, slagbomen, camera's etc. noodzakelijk. Zoals 
gezegd vraagt het oplossen van de parkeervraagstukken op P3 om een geavanceerd parkeer
managementsysteem. Het huidige systeem, dat aanwezig is bij de bestaande ontsluiting aan de 
Bomholmstraat, is daarvoor echter niet geschikt. Het mist bijvoorbeeld de intelligentie om met de 
OV-chipkaart te kunnen werken. Uitbreiding van het bestaande systeem is daarom niet zinvol. 
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Wij stellen voor om de huidige apparatuur te vervangen door een volledig nieuw parkeer
managementsysteem. De verwijderde apparatuur kan grotendeels weer worden ingezet ten behoeve 
van de te realiseren derde in- en uitrit van de Boterdiepgarage. Dit hergebmik betekent daar een 
besparing van circa € 30.000,--. De overige vrijkomende materialen kunnen als reserveonderdelen 
worden ingezet. 

De door ons voorgestelde inzet van een geavanceerd parkeermanagementsysteem biedt de mogelijk
heid om de parkeervraagstukken op P3 toekomstbestendig op te lossen. Gebmikers van de P+R-
functie kunnen gratis parkeren. Tijdens wedstrij den van FC Groningen kan een evenemententarief 
worden gehanteerd en aan kortparkeerders kan een passend uurtarief in rekening worden gebracht. 
De afhandeling van de verschillende parkeerfuncties van het terrein kan hierdoor op een veilige en 
voor de gebmiker minst belastende manier plaatsvinden. Altematieven, zoals uitbreiding van de 
bestaande parkeermanagementapparatuur of contante betaling aan personeel, bieden geen totaal 
oplossing. Bovendien kleven hieraan diverse bezwaren op het gebied van personeelsinzet, veiligheid 
en afhandelingsnelheid. 

Voor de volledigheid merken wij hierbij op, dat medewerkers van het UMCG die op P3 van de 
P+R-functie gebmikmaken (ongeveer 1.600 personen) met dit voorstel volledig kvmnen worden be-
diend. De operationele afhandeling daarvan is in handen van het OV-bureau. 

Maatschappeli jk draagvlak/part ic ipat ie 

Het parkeerterrein P3 nabij het Europapark heeft meerdere functies, met daar bijbehorende belang
hebbenden. De te onderscheiden functies zijn: 
• P+R-terrein. 

De P+R-fimctie heeft het OV-bureau, de vervoerder Qbuzz en de grootgebmiker UMCG als be
langhebbenden. De voorgestelde oplossing voor het afsluiten van P3 is in nauwe samenspraak 
met het OV-bureau en de vervoerder Qbuzz tot stand gekomen. 

Het OV-bureau heeft op ons verzoek een overzicht gegeven over de huidig gebmikte tarief-
systemen en kaartjes en welke ontwikkeling hierin verwacht mag worden. Deze informatie is 
door Skidata (de beoogde leverancier van het parkeermanagementsysteem) getoetst. Hiemit blijkt 
dat na het doorvoeren van geringe aanpassingen (zoals het aanbrengen van een barcode op de 
P+R-kaarten) de OV-gebmiker kan worden herkend en daardoor tegen een gereduceerd tarief of 
zelfs gratis kan parkeren. Samen met het OV-bureau constateren we dat het niet mogelijk is dat 
gebmikers van de zogeheten Eurokaartjes worden herkend. Voor deze groep OV-gebmikers is 
vooralsnog geen (betaalbare) oplossing voorhanden. In 2011 waren er in totaal mim 200.000 OV-
gebmikers vanaf P3, hiervan maakten 8.000 gebmikers gebmik van Eurokaartjes. Cijfers over het 
gebmik van Evirokaartjes in 2012 zijn nog niet voorhanden. Wij verwachten echter dat het ge
bmik als gevolg van tariefswijziging zal zijn toegenomen. De OV-chipkaart is een goed altema
tief voor de Eurokaartjes. De gebmikers van de OV-chipkaart kunnen wij goed herkennen als 
P+R-gebmiker en daarmee volledig faciliteren. Wij stellen voor om de eurokaartjes voor P+R af 
te schaffen en de gebmikers van deze kaarten naast het gebmik van OV apart te laten betalen 
voor het parkeren op P3. 

De door te voeren aanpassingen worden in samenspraak met het OV-bureau en Qbuzz nader 
uitgewerkt. 
De operationele uitvoering van het aanbrengen van unieke barcodes op de papieren vervoerbe-
wijzen ligt bij het OV-bureau/de vervoerder. 

Technisch gezien zijn we klaar voor het uitlezen van de OV-chipkaart. De beoogde leverancier 
van de parkeerapparatuur, Skidata, doet dit op P+R-terreinen van NS op tal van plaatsen in Ne
derland. We zijn echter afhankelijk van de benodigde toestemming van Trans Link Systems om 
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de koppeling met de OV-database te realiseren. Of deze toestemming er komt en eventueel daar
aan verbonden voorwaarden wordt op dit moment uitgezocht. De toestemming is essentieel voor 
het faciliteren van gebmikers met een OV-chipkaart. 

• Parkeerterrein bij thuiswedstrijden van FC Groningen. 
Bij thuiswedstrijden van FC Groningen is viotte afhandeling van verkeersstromen noodzaak. 
Wij stellen voor om een zogeheten evenementtariefte hanteren van € 5,— inclusief BTW. Voor 
dit bedrag kan dan van 120 minuten voor de wedstrijd tot 120 minuten na de voetbal wedstrijd 
worden geparkeerd. Door het hanteren van een vast tarief kan de slagboom voor het binnenrijden 
op het terrein worden bediend zonder dat een kaartje hoeft te worden getrokken. Wij stellen voor 
om de toegang tot het terrein vanaf 2 uur voor de wedstrijd tot een half uur na aanvang van de 
wedstrijd op deze wijze te regelen. Hierdoor wordt oponthoud bij het binnenrijden van het terrein 
zo veel mogelijk voorkomen. Bij het uitrijden na afloop van de wedstrijd is de slagboom geslo
ten, waardoor het verkeer min of meer gedoseerd het terrein verlaat. Deze werkwijze van afrijden 
kan, indien nodig, worden aangevuld met een medewerker die de parkeertickets van de klanten in 
de uitrijdterminal invoert. Dit zal het uitrijden bespoedigen. 

De voorgestelde werkwijze is besproken met de verkeerscoordinator van de gemeente en de 
Regiopolitie. Deze laatste geeft aan dat de aanpassingen van de toegankelijkheid in de aanvangs-
fase kan leiden tot verstoring van het huidige patroon van parkeren bij de thuiswedstrijden. Een 
aantal gebmikers zal een "gratis" parkeerplaats zoeken op het bedrijventerrein. In overleg met 
Stads-toezicht zal het parkeertoezicht nader worden ingevuld. 

Tijdige en goede voorlichting over het invoeren van het betaald parkeren en het plaatsen van bor
den met werkwijze op P3 is noodzakelijk. Gebmikers kunnen dan andere wijze van vervoer 
overwegen, zoals P+R en het gebmik van de fiets. 

Wedstrijddagen zijn en blijven van invloed op de P+R-fimctie van het terrein. Op dit moment 
worden er op wedstrij ddagen geen P+R-parkeerplaatsen gereserveerd. Er geldt een "vol is vol" 
principe. In de praktijk leidt dit niet tot problemen. Het invoeren van een evenemententarief 
brengt hierin geen verandering. Dit betekent dat er voor de P+R-fimctie net als nu geen plaatsen 
worden gereserveerd. De P+R-fimctie blijft wel van kracht op wedstrij ddagen, zij het met de vol
gende uitzondering. P+R-gebmikers die in de periode van twee uur voor de wedstrijd tot een half 
uur na aanvang van de wedstrijd het terrein op rijden kuimen niet als zodanig worden herkend. 
Deze naar schatting beperkte groep kan niet tegen een gereduceerd tarief het terrein verlaten. Zij 
betalen het evenemententarief. Goede informatie voor het oprijden van het terrein is voor deze 
gebmikers gewenst. 

• Terrein voor kort parkeren voor bezoekers aan het Europapark en omgeving. 
Het gaat hier om gebmikers die bijvoorbeeld bedrijven in de omgeving of bedrijven in de 
Euroborg als eindbestemming hebben. Voor deze gebmikers zal op het parkeerterrein P3 het
zelfde parkeerregime gelden als in de rest van het Europapark. 

Communicatie. 
Het P+R-terrein P3 wordt gebmikt door incidentele en vaste gebmikers van het OV, bezoekers aan 
wedstrijden van FC Groningen en bezoekers aan het Europapark en omgeving. Voor deze verschil
lende gebmikers wordt een communicatieplan opgesteld. In dit plan wordt per type gebmiker 
bepaald wat de te communiceren boodschap is, welke momenten daarvoor het meest geschikt zijn en 
welke informatiekanalen daarvoor het best kunnen worden gebmikt. 
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Naast de communicatie aan de gebmikers zal in dit plan ook de communicatie met de andere be
langhebbenden worden uitgewerkt. Deze belanghebbenden zijn: politie, het platform Euroborg, 
FC Gromngen, Q-park en het UMCG. 

Financiele consequenties 

Voor de nieuwe ontsluiting van het terrein ter hoogte van de kmising Eiiropaweg en Boumaboule
vard is de aanschaf van nieuwe betaalautomaten, slagbomen, camera's etc. noodzakelijk. Zoals 
gezegd vraagt het oplossen van de parkeervraagstvikken op P3 om een geavanceerd parkeermanage
mentsysteem. Het huidige systeem, dat aanwezig is bij de bestaande ontsluiting aan de Bomholm
straat, is daarvoor echter niet geschikt. Het mist bijvoorbeeld de intelligentie om met de OV-
chipkaart te kurmen werken. Uitbreiding van het bestaande systeem achten wij daarom niet zinvol. 

Wij stellen voor om de huidige apparatuur te vervangen door een volledig nieuw parkeer
managementsysteem aan te schaffen. De vervdj derde apparatuur kan grotendeels weer worden inge
zet ten behoeve van de te realiseren derde in- en uitrit van de Boterdiepgarage. Dit hergebmik 
betekent daar een besparing van circa € 30.000,--. 

De aanschaf en plaatsing van het parkeermanagementsysteem betekent een investering van 
€ 355.000,— exclusief BTW. Wij vragen u om een krediet ter hoogte van dit bedrag beschikbaar te 
stellen. Dit bedrag is opgebouwd uit de aanschaf van apparatuur (slagbomen, betaalautomaten, 
OV-chipkaartlezers, camera's, intercom, computers, abri's etc.), software, licenties en bekabeling. 
De jaarlijkse kapitaallasten bedragen € 43.000,-- en de jaarlijkse onderhoudslasten € 25.000,— 
exclusief BTW. 

De dekking van de jaarlijkse kapitaal- en exploitatielasten (totaal ca. € 68.000,—) wordt gevonden in 
de te verwachten opbrengsten vanuit evenementparkeren, circa € 55.000,— exclusief BTW. 
Uitgaande van het voorgestelde evenemententarief en 24 evenementen, waarbij er 550 van de 600 
plaatsen beschikbaar zijn. Daamaast verwachten wij (meer)opbrengsten van de Euroborggarage en 
terreinen P2 en P3. Aanname hierbij is tenminste € 15.000,—, uitgaande van 25 parkeerders per dag 
tegen het geldend tarief 2013 en de gemiddelde verblijfsduur. Uit huidige waameming blijkt dat er 
gratis wordt geparkeerd door bijvoorbeeld bezoekers en personeel van het Noorderpoort college. 

Zoals eerder al gesteld leiden de maatregelen niet tot verbetering van het resultaat van het Parkeer
bedrijf als zodanig, omdat de kosten van het aanbrengen van parkeerapparatuur (jaarlijkse kapitaal
lasten) even hoog zijn als de verwachte opbrengsten uit de tarifering bij evenementen en de parkeer
opbrengst van niet P+R-gebmikers. Belangrijk is echter dat met de maatregel de geschatte weglek
effecten ad € 120.000,—per jaar worden voorkomen. 

Tarieven. 
Wij stellen voor om voor het parkeren op P3 een kortparkeertarief te hanteren dat gelijk is aan dat 
van de Euroborggarage. Prijspeil 2012 is dat € 1,40 inclusief BTW per 60 minuten. Daamaast stellen 
wij voor om op wedstrij ddagen van FC Groningen vanaf twee uren voor de wedstrijd tot en met 
twee uren na de wedstrijd een zogeheten evenemententarief te hanteren van € 5,— inclusief BTW. 
Het voordeel van zo'n vast tarief is dat parkeerders ook bij aankomst op het terrein het parkeergeld 
kunnen voldoen. Dit zorgt voor een vlottere afwikkeling van het betallngsverkeer na afloop van de 
wedstrijd. 
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Begrotingswijziging 

Begrotingswijziging voor investeringskrediet 
Invoeren betaald parkeren P&R-terrein P3 nabij Euroborj> 
Betrokken dienst(en) 
Soort wijziging 
Tijdsplanning krediet 

7.4 Verlieer - Parkeren 

RO/EZ 
Investering 
2012-2013 

Uitgaven Inkomsten 
355 0 

Saldo 
355 

0 
Totalen begrotingswijziging 355 355 

Realisering en evaluatie 

Planning. 
Wij stellen voor om voor het invoeren van betaald parkeren en een evenemententarief op P3 zoveel 
mogelijk te laten aansluiten op het gereedkomen van de kmising Europaweg en Boumaboulevard. 
Rekeninghoudend met de bestuurlijke besluitvorming, levertijd en plaatsing van de apparatuur lijkt 
het invoeren van betaald parkeren per 22 maart 2013, ijs en weder dienende, haaibaar. De periode na 
de winterstop van het voetbal zullen we gebmiken om gebmikers te informeren over het verande
rende regime. 

Evaluatie. 
Wij stellen voor om de effecten van het invoeren van betaald parkeren op P+R-terrein P3 na 
ongeveer een jaar te evalueren. Daarbij zal ook de eventuele wenselijkheid en toepasbaarheid van 
het invoeren van betaald parkeren op andere P+R-terreinen worden meegenomen. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester, 
dr. J.P. (Peter) Rehwinkel 

de secretaris, 
drs. M, 

L.6. 


