
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

 

Met deze brief informeren we u over het jaarverslag van het Parkeerbedrijf over 2018. We 

sturen u dat jaarverslag als bijlage bij deze brief toe.  

 

In dit jaarverslag vindt u een (globaal) overzicht over de verschillende productgroepen 

binnen het parkeerbedrijf. Inhoudelijk was 2018 een goed jaar. Dit leidde tot een positief 

resultaat van € 3,65 miljoen. Dit is € 1,6 miljoen meer dan we hadden begroot. In onze 

begroting waren we uitgegaan van een positief resultaat van (ongeveer) 2 miljoen. Voor 

de manier waarop dit resultaat precies is opgebouwd, verwijzen we u graag naar de 

gemeenterekening 2018.  

 

Gezien de gesloten boekhouding van het parkeerbedrijf wordt het positieve resultaat (in 

zijn geheel) aangemerkt als bijzonder resultaat en toegevoegd aan de 

bestemmingsreserve. Daarmee vangen we exploitatieverliezen en risico’s in de toekomst 

op. Want ondanks het positieve resultaat blijft de exploitatie van het Parkeerbedrijf zich 

(zoals altijd) kenmerken door een hoog risicoprofiel. Dat komt onder andere door hoge 

kapitaallasten en de daarbij horende gevoeligheid voor het rentepercentage.  

 

Ook beleidskeuzes zijn direct van invloed op de exploitatie van het Parkeerbedrijf. Zo 

heeft het opheffen van straatparkeerplekken een direct effect op de resultaten: weliswaar 

zien we een deel van de inkomsten die we mislopen op opgeheven straatparkeerplekken 

terug in de exploitatie van onze garages, maar én niet alle garages in de stad zijn van de 

gemeente, én kosten die we als gemeente maken voor een garageparkeerplek liggen veel 

hoger. Dat komt onder andere doordat we over die tarieven 21% BTW betalen, en over de 

tarieven op straat niet.  

 

Anoniem parkeren  

In 2017 voerden we kentekenparkeren voor kortparkeren (op de betaalautomaat) in. 

Daarbij hebben we het mogelijk gemaakt ook anoniem te parkeren. We spraken met uw 

raad af dat te monitoren. We zagen in 2018 een toename van het aantal parkeerders wat 

anoniem wilde parkeren. Zij kunnen een niet bestaand kenteken invullen en een online 

seponeringsverzoek indienen wanneer zij een naheffing ontvangen. Hiervan is in 2018 
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332 keer gebruik gemaakt. In 2017 werd van deze mogelijkheid nog nauwelijks gebruik 

gemaakt. Opgemerkt moet worden dat het in deze gevallen (zeker) niet alleen ging om het 

invoeren van een kenteken, maar ook over een bezoekersvergunningen of belparkeren. 

Dat betekent dat anoniem parkeren ook een ontsnappingsroute bood voor mensen die hun 

kenteken even niet (meer) wisten.  

 

Conclusie 

In 2018 hebben we een prima resultaat geboekt op parkeren. Dat schept vertrouwen op de 

ingeslagen weg verder te gaan, vooral ook met het oog op de aankomende opening van 

parkeergarage Forum. Op het financiële resultaat, de risico’s en de manieren waarop we 

die risico’s in de hand willen houden, gaan we in de meerjarenprognose dieper in. 

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben, 

 

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

 

de burgemeester,     de secretaris, 

Peter den Oudsten     Diana Starmans 

 

 

Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 

 

 

 

 

 




