
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

Via deze brief wil het college de raad in de gelegenheid stellen om wensen en 

bedenkingen kenbaar te maken inzake het aangaan van een lidmaatschap bij de 

landelijke coorperatie Servicehuis Parkeer- en Verblijfsrechten (SHPV).  

 

Aanleiding 

Om te controleren of een geparkeerde auto wel parkeerrecht heeft voor zijn 

parkeerplek, rijdt er in de stad al geruime tijd een scanauto rond. Deze scanauto 

controleert of het kenteken beschikt over een vorm van parkeerrecht. Dit parkeerrecht 

kan verkregen worden via een parkeervergunning, het betalen bij een parkeerautomaat, 

het starten van een parkeeractie via een parkeerapplicatie (bijvoorbeeld Park Mobile), 

enzovoort. Al deze informatie wordt opgeslagen in het Nationaal Parkeer Register 

(NPR). Het NPR is de landelijke infrastructuur die parkeer- en verblijfsrechten 

registreert en geanonimiseerd als open data weer ter beschikking stelt aan bijvoorbeeld 

de scanauto. Het NPR vervult een cruciale rol in de parkeerhandhaving. 

 

Het NPR is ontwikkeld door het RDW in opdacht van het Servicehuis Parkeer- en 

Verblijfsrechten (SHPV). Het SHPV  is een coöperatie, opgericht in 2010, voor en 

door gemeenten, met als doel het stimuleren van vernieuwing in de parkeerketen en 

het faciliteren van gemeenten bij het digitaliseren van hun parkeerdiensten. Daarbij 

bemiddelt het SHPV met commerciele partijen en innoveert met nieuwe producten en 

mogelijkheden. Tevens zorgt het SHPV voor een rechtmatige financiële afwikkeling 

met een adequate accountantsrapportage en participeren zij in een kennisnetwerk van 

gemeenten die allen bezig zijn met de digitalisering van de parkeerketen.  

 

Op dit moment is de gemeente alleen aangesloten bij het SHPV en worden we 

daarmee ontzorgt in belangrijke zaken inzake de parkeerhandhaving. Het SHPV is 
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echter een coöperatie die zijn bestaansrecht ontleent aan zijn leden en niet de 

aangesloten partijen. Het bestuur van het SHPV bestaat dan ook uit burgermeesters, 

wethouders en directeuren van verschillende gemeenten. Op dit moment zijn er meer 

dan 100 gemeenten aangesloten, waarvan een minderheid lid zijn. De leden variëren 

van kleine gemeenten (Venlo, Assen, Oss) tot de grote gemeenten (Den Haag, 

Amsterdam, Rotterdam). Juridisch gezien moet een coöperatie voldoende leden 

hebben om zichzelf een coörperatie te noemen en te genieten van de bijkomende 

voordelen.  

 

Toetreding van gemeente Groningen als lid SHPV 

Het college is voornemens om lid te worden van de coöperatie SHPV. Het 

lidmaatschap biedt de gemeente de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op het 

beleid en de ontwikkelingen van het SHPV. Deze invloed kan uitgeoefend worden 

door middel van het stemrecht tijdens de drie ALV’s per jaar. Daarnaast worden er 

ook verdiepingssessies georganiseerd voor de leden ter voorbereiding van de ALV’s.      
 

Er zijn geen financiële consequenties. Het SHPV is een coöperatie met uitgesloten 

aansprakelijkheid. Iedere verplichting van de leden of de oud-leden om bij te dragen in 

een tekort van de coöperatie is op grond van artikel 26 van de statuten uitgesloten. De 

tarieven voor een aangesloten gemeente en een lid-gemeente zijn gelijk. 

 

Graag vernemen wij uw eventuele wensen en bedenkingen over dit ontwerpbesluit. 

 

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

 

 

burgemeester,     secretaris, 

Koen Schuiling    Christien Bronda 

 
 

Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 

 

 

 


