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Onderwerp Kredietaanvraag parkeerautomaten Oranjebuurt en Noorderplantsoenbuurt 

Ciassificatie 

Portefeulllehouder 

• Openbaar o Geheim 

• Vertrouwelijk 

Joost van Keulen Raadscommissie 

Voorgesteld raadsbesluit 
De raad besluit 

I. de totale kosten voor de aanschaf en bedrijfsgerede plaatsing van 21 parkeerautomaten te 
bepalen op € 290.000,--; 

II. de jaariijkse kapitaallasten van € 34.000,-- te dekken uit de reguliere exploitatie van Iiet 
Parkeerbedrijf (opbrengsten straatparkeren); 

III. de gevolgen voor de exploitatie (kapitaallasten en opbrengsten) te betrekken bij het opstellen 
van de primitieve gemeentebegroting 2015; 

IV. voor de aanschaf en bedrijfsgerede plaatsing van de 21 parkeerautomaten voor het jaar 2014 
een uitvoeringskrediet besciiikbaar te stellen van € 290.000,-; 

V. de gemeentebegroting 2014 dienovereenkomstig te wijzigen. 

Samenvatting 
Onlangs heeft iiet college Iiet parkeerplan voor de Oranjebuurt Noord en de Noorderplantsoenbuurt 
vastgesteld. Om uitvoering te kunnen geven aan dit parkeerplan is aanscliaf en plaatsing van eenen-
twintig parkeerautomaten noodzakelijk. Hiermee is een bedrag van € 290.000,-- incl. btw gemoeid. 
Hiervoor is een kredietverstrekking nodig van de raad. 



Vervolg voorgesteld raadsbesluit 

Aanleiding en doel 

Een van de maatregelen uit de parkeernota "Parkeren in de stad, duurzaam bereikbaar!" is de uitbreiding 
van gebieden met betaald- en vergunningparkeren in de wijken met een onaanvaardbaar hoge parkeerdruk. 
Dit geldt onder andere voor de Oranjebuurt en de Noorderplantsoenbuurt. We verwachten met de invoer
ing de parkeerdruk te kunnen verlagen waardoor meer parkeerruimte be-scliikbaar is voor bewoners en in 
de wijken gevestigde bedrijven. Deze doelgroepen komen in aan-merking voor een parkeervergunning 
waarmee ze kunnen parkeren. Kortparkeerders dienen een parkeerticket aan te schaffen. Om hen hiertoe in 
de gelegenheid te stellen is de aanschaf van parkeerautomaten noodzakelijk. De aanschaf vindt piaats 
binnen de (toekomstige) raamovereenkomst voor "Card Only" Parkeerautomaten met Schmit Parkeersys-
temen BV. 

Kader 

Uitbreiding van gebieden met betaald- en vergunningparkeren maakt deel uit van de parkeernota "Parkeren 
in de stad, duurzaam bereikbaar!" 

Argumenten en afwegingen 

Bij het bepalen van de locatie en het aantal nieuwe parkeerautomaten wordt zoveel mogelijk rekening 
gehouden met een maximaal acceptabele loopafstand van parkeerplaats naar automaat van ca. 150 meter 
en zichtbaarheid vanuit perspectief van de automobilist. Op basis van een eerste inventarisatie zijn 
21 parkeerautomaten voldoende om beide nieuwe gebieden te kunnen bedienen. 

Maatschappelijk draagvlak en participatie 

De bewonersorganisatie is nauw betrokken bij de invoering van het regime van betaald- en vergun
ningparkeren en zal worden betrokken bi] de locatiebepaling van de parkeerautomaten. 

Financiele consequenties 

De kosten van voorbereiding, levering en plaatsing van de parkeerautomaten wordt geschat op 
€ 290.000,-. Voor nadere details wordt verwezen naar de bijgevoegde kostenraming. De kapitaallasten 
bedragen € 34.000,-- per jaar, uitgaande van een annuitaire afschrijvingstermijn van 10 jaar en een rente-
percentage van 3%. De lasten worden gedekt binnen de reguliere exploitatie van het Parkeerbedrijf. 
De te verwachten inkomsten uit de parkeerautomaten worden, op basis van de jaarcijfers van vergelijkbare 
schilwijken van 2013, geschat op € 60.000,- per jaar. (N.B. De inkomsten uit parkeervergunningen zijn 
hierbij buiten beschouwing gelaten). De invoeringsdatum van het nieuwe regime is eind 2014 gepland. 
De financiele consequenties voor de exploitatie van het parkeerbedrijf worden betrokken bij het opstellen 
van de (primitieve) gemeentebegroting 2015. De invoeringsdatum van het nieuwe regime is eind 2014 
gepland. De financiele consequenties voor de exploitatie van het parkeerbedrijf worden betrokken bij het 
opstellen van de (primitieve) gemeentebegroting 2015. 

Begrotingswijziging 

Begrotingswijziging voor investeringskrcdict 
Aanschaf parkeerautomaten Oranjebuurt 
Betrokken dienst(en) RO/EZ ; 
, Soort wijzjging uittrekken investeringskrediet j 
Tijdsplanning krediet 2014 

Financiele begrotingswijziging Uitgaven Inkomsten Saldo 
7.4 Parkeren 290 290: O: 

Totalen begrotingswijziging 290 290; 



Overige consequenties 

N.v.t. 

Vervolg 

Na de zomervakantie worden alle oude parkeerautomaten in de Stad vervangen door nieuwe Card Only 
parkeerautomaten. De nieuwe wijken worden achteraan in deze operatie meegenomen. 
Planning: November/December 2014 

IVIet vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester, 
dr. R.L. (Ruud) Vreeman 

de secretaris, 
drs. P.J.L.IVl. (Peter) Teesink 



BIJLAGE,! 

KOSTENOVERZICHT ORANJEBUURT NOORD EN PLANTSOENBUURT BETAALD PARKEREN 
Investeringskosten voor het plaatsen van 30 automaten 
raming voor krediet aanvraag 
d.d. 25-03-2014 

maatregel liaeveellieid eenheid prijs/eenheid kosten 

parkeerautomaten (investeringskosten) 
parkeerautomaat levering inclusief 24 maanden garantie 
bedrijfsgereed opieveren 

herstraten tegelwerk rondom automaat 
afvoeren en storten vrijkomende grond 

aansluiting 
bekabeling aanbrengen 25 ml/automaat 
straatwerk als definitief straatwerk opieveren 
electrische aansluiting 6Aop 

bebording 
zoneborden leveren en aanbrengen 
verwijsborden leveren en aanbrengen 3 st/automaat 

communicatie 
bewoners brieven opstellen en verspreiden 
communicatie wijkniveau/lokaal 
repro kosten 

bijkomende kosten 
bomenwacht aanwezig bij plaatsen automaat 2 uur/locatie 

mogelijke kosten bij vertraging 
aanpassen permix 

subtotaal 

uren voorbereiding plaatsing 5% 

uren toezicht plaatsing 4 % 

subtotaal 

onvoorzien 

TOTAALexclusief btw 

BTW 21% 

TOTAALinclusief btw 

750 

750 

21 

st 
m3 

m l 

m l 

keer 

pm 
uur 
pm 

10 locaties 

pm 

7204,93 

713,48 

50,00 
75,00 

15,00 

7,50 

340,00 

350,00 
250,00 

1500,00 

100,00 

1500,00 

150,00 

10000,00 

€151.303,53 

€14.983,08 

€1.050,00 

€750,00 

€11.250,00 

€5.625,00 

€7.140,00 

€4.200,00 

€22.500,00 

€ 1.500,00 

€4.000,00 

€1,500,00 

€1,500,00 

€ 10,000,00 

€237,301,61 

€11.865,08 

€9.492,06 

€258.658,75 

€29,835,74 

€288,494,49 

€60,583,84 

€349,078,34 


