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D O E L E N ,

D O E L G R O E P E N

I N S T R U M E N T E N

Weinig inzicht in kosten en opbrengsten

Vele gemeenten zijn bezig met het (her)formuleren van
hun parkeerbeleid. Nu de overheid het lokalisatiebeleid
heeft losgelaten, krijgen gemeenten meer verantwoordelijkheid. Daarnaast is de verwachting dat de parkeerdruk in de toekomst nog verder zal toenemen, ook in
kleinere gemeenten. Gemeenten zullen het parkeren
daarom op een doordachte en creatieve manier moeten
aanpakken, als zij tenminste de binnenstad bereikbaarheid willen houden en ook nog tegemoet willen komen
aan de belangen van diverse groepen bewoners. Daarvoor moet elke gemeente zich eerst afvragen: wat willen
wij als gemeente eigenlijk met ons parkeerbeleid bereiken?
In de praktijk voeren gemeenten het parkeerbeleid
teveel ad-hoc met onduidelijke doelstellingen, onvoldoende in samenhang met de ruimtelijke ordening en
met een gebrek aan inzicht in de kosten en opbrengsten. Desalniettemin willen de gemeenten graag meer
mogelijkheden hebben om op lokaal en regionaal niveau prijsbeleid te kunnen voeren om daarmee de mobiliteit in met name de stedelijke gebieden te kunnen
reguleren [1]. Voor het herformuleren van het parkeerbeleid en om de gemeentelijke ambities te kunnen
waarmaken, is het nuttig de feiten te kennen en onder
ogen te zien. Voordat nieuwe instrumenten geïntroduceerd worden, kan men beginnen met eerst de huidige
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tarieven voor het openbaar parkeren goed vast te stellen. Dit is ook van belang omdat gemeentelijke rekenkamers in toenemende mate de doelmatigheid en de effectiviteit van het gemeentelijke parkeerbeleid aan de orde
zullen stellen.
Deze uitgave geeft een helder inzicht in de prijs van een
openbare parkeerplaats en de verschillende dilemma’s
en aspecten die van invloed zijn op het parkeerbeleid.
Hierbij is ook ruimschoots aandacht voor de maatschappelijke lasten van openbaar parkeren.
De gebruikte informatie is afkomstig uit het onderzoek
‘Parkeren in Nederland; omvang, kosten, opbrengsten,
beleid’ dat IOO bv heeft uitgevoerd in opdracht van de
Adviesdienst Verkeer en Vervoer van Rijkswaterstaat.
Om informatie voor deze studie te verzamelen over het
gemeentelijke parkeerbeleid zijn bestaande bronnen en
een groot aantal gemeenten geraadpleegd.
1.2

Doelstellingen van parkeerbeleid

Aan het eind van de jaren zeventig is de automobiliteit
zo gegroeid dat de binnensteden onbereikbaar dreigen
te worden. Daarom gaan gemeenten over op sturend
parkeerbeleid, waarbij ze vooral proberen het woonwerkverkeer terug te dringen. Omdat ze bang zijn met
strenge normen en hoge tarieven hun concurrentiepositie te schaden, gaan ze terughoudend te werk. Als parkeren in de jaren negentig geﬁscaliseerd wordt, krijgen gemeenten meer belang bij de handhaving (zie ook de bro-

Het nieuwe parkeerbeleid van de gemeente Den Haag:
Het Haagse openbaar vervoer moet de mobiliteitsvraag waar mogelijk opvangen. Waar dat
niet mogelijk is, gaat Den Haag het parkeren reguleren met de invoering van betaald parkeren.
De stad is ingedeeld in tien gebieden waarbij vier typen worden onderscheiden: spanningsgebieden, groeigebieden, stabiele gebieden en ruimtegebieden. In elk van deze gebieden wordt
een mobiliteitsconvenant afgesloten met de belanghebbenden. Een bijzonder punt is verder
dat de overschotten op het betaald parkeren in Scheveningen gebruikt worden om tekorten
elders in de stad te dekken.

chure ‘Parkeerregulering: toepassing en effecten’[1]).
Maar de automobiliteit blijft toenemen. Steeds meer
schaarse ruimte wordt opgeofferd aan parkeerplaatsen
en de druk op het parkeerbeleid stijgt verder. Het gevolg
is dat vooral grote gemeenten meer gereguleerde plaatsen creëren en de tarieven verhogen. Hogere tarieven
moeten ook helpen het parkeerbeleid kostendekkend te
maken.
De vraag is in hoeverre dat lukt. Om de kostendekking te
beoordelen, moeten enkele zaken duidelijk zijn: welke
kosten behoren eigenlijk tot het parkeerbeleid? Welke beleidsdoelen heeft de gemeente voor ogen? Is het parkeerbeleid zo vormgegeven dat die doelen te bereiken zijn?
Gemeenten streven met parkeerbeleid vooral de volgende doelstellingen na:
a) betere bereikbaarheid
Sommige gemeenten gaan daarin verder dan andere en
maken reclame voor de goede bereikbaarheid van hun
winkelgebieden. De gemeente Hoogeveen bijvoorbeeld,
proﬁleert zich met ‘de best bereikbare binnenstad van
Noord-Nederland met bijna duizend gratis parkeerplaatsen op loopafstand van het winkelgebied’.
b) betere leefbaarheid: beperken van de parkeervraag
Met name de grotere steden willen de parkeervraag terugdringen met het oog op de leefbaarheid. Amsterdam
gaat hierin zeer ver met hoge parkeertarieven, een vergunningenstelsel en het terugdringen van het aantal
parkeerplaatsen op straat.
In Leiden heeft de gemeente lang geprobeerd het auto-

bezit terug te dringen en het parkeren op eigen terrein
te bevorderen, maar dit had niet het gewenste effect.
De kern van het nieuwe parkeerbeleid is dat parkeren
voor iedereen mogelijk moet zijn, zij het meestal betaald en op afstand van het centrum. Ook is de regel afgeschaft dat inwoners onder de 27 jaar (veelal studenten) geen parkeervergunning konden krijgen. Sindsdien
zijn er wachtlijsten.
Bepaalde gemeenten proberen juist door lage of geen
parkeertarieven te heffen meer autobezitters naar de
gemeente te lokken.
c) kostendekkend parkeerbeleid
Verscheidene gemeenten streven expliciet na dat het
parkeerbeleid kostendekkend moet zijn of dat alle kosten doorberekend worden. In veel gemeenten is het onduidelijk om welke kosten het gaat en of alle kosten van
het product ‘parkeren’ doorberekend worden. Middelgrote gemeenten hebben vaak zo weinig betaalde parkeerplaatsen dat er onvoldoende inkomsten uit parkeren binnenkomen om het parkeerbeleid kostendekkend
te maken. Soms is er nog geen draagvlak voor het vergroten van het aantal betaalde plaatsen of het verhogen
van de parkeer- en vergunningtarieven. In Utrecht vindt
er juist een beleidsverschuiving plaats van het voorkomen van mobiliteit naar het doorberekenen van alle
kosten naar alle parkeerplaatsen.
d) beter benutten van de parkeerruimte
Vooral middelgrote en grote gemeenten noemen deze
doelstelling. Zo beoogt de gemeente Alkmaar de
schaarste aan parkeerruimte eerlijk te verdelen.
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Zelfs in een gemeente die ruim is opgezet, kunnen bewoners parkeerproblemen hebben die niet
eenvoudig zijn op te lossen. In Lelystad bijvoorbeeld zijn veel bewoners afhankelijk van de auto,
terwijl de ruimte in de stad de bewoners niet stimuleert om efficiënt met de ruimte om te gaan. Zij
benutten de eigen garages of carports niet, maar parkeren liever langs de weg of anders ergens
waar het niet mag. Het al dan niet illegaal parkeren is een ‘verworven recht’ geworden. Lelystad
heeft onvoldoende middelen om dit op te lossen en te investeren in parkeergarages. Daarom
probeert de gemeente samen te werken met private aanbieders.

1.3

Doelgroepen van parkeerbeleid

Bij het opstellen van parkeerbeleid is het zaak de belangen af te wegen van de verschillende groepen:

1

• Bewoners
Bewoners willen hun auto graag dicht bij huis parkeren, maar hebben liever geen betaald parkeren of
vergunningparkeren in hun straat. De kosten vinden
ze onrechtvaardig; ze hoefden nooit te betalen, ze
betalen al zoveel belasting en kunnen als bewoners
moeilijk om deze kosten heen. Zo stagneert in Utrecht
het betaald parkeren, omdat het niet lukt in een referendum een meerderheid voor betaald parkeren te
verkrijgen.
Parkeren voor vergunninghouders is doorgaans alleen in te voeren als door auto’s van bezoekers de parkeerdruk zo hoog is opgelopen dat de bewoners regelmatig geen plaats kunnen vinden.
• Werknemers en bedrijven
Gemeenten hechten veel belang aan de lokale bedrijvigheid en werkgelegenheid. Om bedrijven aan te
trekken tellen onder meer een goede bereikbaarheid
en voldoende parkeerruimte bij bedrijfslocaties.
Maximumnormen voor het aantal parkeerplaatsen
bij nieuwe locaties worden dan makkelijk losgelaten
als omringende gemeenten soepeler normen hanteren. Vaak zijn de parkeervergunningen voor bedrijven
wel duurder dan die voor bewoners. Gemeenten denken dat bedrijven en werknemers makkelijker alternatieven kunnen vinden en eerder bereid zijn te betalen.
• Bezoekers en winkels
Rond winkel- en recreatievoorzieningen is de parkeerdruk over het algemeen het hoogst. In deze gebieden starten gemeenten meestal met de invoering van
betaald parkeren. Het doel is dan langparkeren te
voorkomen en de bereikbaarheid van de centra te bevorderen.
Om oneerlijke concurrentie te voorkomen heeft
Amsterdam het centrum de regie gegeven in het parkeerbeleid. De deelgemeenten zijn grotendeels verantwoordelijk voor het parkeerbeleid in hun gebied,
maar de centrale stad bepaalt de tarieven. Zo is voor

6

enkele kleinere winkelcentra betaald parkeren ingevoerd, zodat deelgemeenten elkaar niet met parkeren
kunnen beconcurreren. Dit maakt het parkeerbeleid
voor de automobilist ook overzichtelijk.
In Zwijndrecht is betaald parkeren ingevoerd vanwege de parkeerregulering in buurgemeente Dordrecht.
Toen Dordrecht het parkeren verder reguleerde dan
Zwijndrecht, gingen Dordrechtenaren hun auto in
Zwijndrecht parkeren om verder met de trein te reizen. Dit zorgde voor parkeeroverlast rond het station.
• Private exploitanten van parkeergarages
Behalve de gemeente zijn er in grote plaatsen ook
particuliere aanbieders van parkeerplaatsen. De gemeente moet bij de tariefstelling en het doorberekenen van kosten aan exploitanten geen oneigenlijke
concurrentie creëren en een rendabele exploitatie
van de parkeergarages bevorderen.

1.4

Keuze van de instrumenten

De gemeente heeft verschillende instrumenten om parkeerbeleid te voeren.
• Aantal parkeerplaatsen
De gemeente bepaalt hoeveel parkeerplaatsen worden aangelegd, hoe deze gespreid worden over de gemeente en hoeveel plaatsen bedrijven op eigen terrein moeten hebben. Ze kan parkeerplaatsen reserveren voor bepaalde typen gebruikers, zoals gehandicapten, carpoolers of autodeelorganisaties (zoals
Green wheels). Diverse gemeenten doen moeizame
pogingen om de plaatsen van bedrijven, buiten kantooruren, te benutten voor openbaar gebruik. Dit vergroot het aantal plaatsen zonder aanzienlijke investeringen.
• Type en mix van parkeerplaatsen
Een andere afweging is welk soort parkeerplaatsen de
gemeente wil reguleren: op en langs de openbare
weg, op terreinen of in parkeergarages. In de kleinere
gemeenten gaat het voornamelijk om plaatsen langs
de openbare weg, terwijl grotere gemeenten hun parkeerbeleid vooral richten op parkeerterreinen en parkeergarages.
Gemeentelijk parkeerbeleid richt zich op de gereguleerde openbare parkeerplaatsen, waar sprake is van een
aparte inrichting, parkeermaatregelen, verbodsbepalingen en toezicht daarop.

• Parkeerverboden
Als wegbeheerder kan een gemeente parkeerverboden instellen. Daarnaast is langparkeren op plaatsen
waar dit niet wenselijk is tegen te gaan met ‘blauwe
zones’. Verder zijn op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening parkeerverboden in te stellen voor
bijvoorbeeld vrachtwagens of campers.
• Parkeertarieven
Een zeer belangrijk instrument: gemeenten bepalen
zelf de hoogte van de parkeertarieven voor de diverse
typen plaatsen, gebruikers en de tijdstippen van de
dag. Vrij veel gemeenten hanteren een uniform parkeertarief; naarmate de gemeente groter is, wordt er
vaker prijsdifferentiatie toegepast.
Naast het tarievenbeleid wordt meestal de bereikbaarheid van het centrum per openbaar vervoer bevorderd en langparkeren in de omgeving tegengegaan.
De Vereniging Nederlandse Gemeenten vindt het betaald parkeren aan de openbare weg erg succesvol.
Toch komt het tarievenbeleid in sommige plaatsen
moeizaam op gang, bijvoorbeeld doordat de lokale
politiek tariefsverhogingen jarenlang uitstelt of weer
terugdraait. Dit terwijl een optimaal prijsniveau zeer
aantrekkelijk is en kan zorgen voor balans tussen
vraag en aanbod.

• Parkeervergunningen
Tweederde van alle gemeenten gebruikt parkeervergunningen. Zelfs van de kleinste gemeenten (tot 20
duizend inwoners) gebruikt de helft vergunningen.
Hoe groter de gemeente, hoe uitgebreider een vergunningstelsel wordt toegepast.
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Om de kosten en opbrengsten van parkeren te kunnen
bepalen moet eerst duidelijk zijn om hoeveel parkeerplaatsen het gaat. Hoeveel gereguleerde, openbaar toegankelijke parkeerplaatsen er totaal in Nederland zijn,
is niet bekend. Individuele gemeenten hebben wel inzicht in het aantal openbare parkeerplaatsen waarop zij
hun eigen parkeerbeleid richten.
Om een raming te maken van de aantallen gereguleerde
openbare parkeerplaatsen en alle openbare parkeerplaatsen zijn diverse statistische gegevens gecombineerd.
Tweehonderd gemeenten zijn telefonisch ondervraagd,
onder 73 hiervan is ook een schriftelijke enquête uitgezet
[2] en de Parkeermonitor Van Goudappel Coffeng [3] is
gebruikt. Ook zijn gegevens meegenomen die indirect verband houden met parkeren, zoals aantal auto’s, woningen, wegkilometers en arbeidsplaatsen. De kleinere gemeenten zijn volledig in de inventarisatie meegenomen.
Totaal aantal gereguleerde parkeerplaatsen
Zo is een kengetal bepaald voor het aantal openbare gereguleerde parkeerplaatsen per duizend inwoners. Hier-

bij zijn de Nederlandse gemeenten naar grootte geclassiﬁceerd (tabel 1).
Gemiddeld zijn er 107 gereguleerde openbare parkeerplaatsen per duizend inwoners.
Qua fysieke uitvoering zijn er in de gereguleerde parkeerplaatsen drie typen te onderscheiden:
• op en langs de straat;
• op terreinen;
• in parkeergarages.
In tabel 3 zijn de totale aantallen van de drie typen parkeerplaatsen te vinden, volgens gegevens uit het jaar
2000.
Totaal aantal openbare parkeerplaatsen
Er zijn ongeveer 8,9 miljoen openbare parkeerplaatsen.
Dit aantal is geschat aan de hand van gegevens over de
omvang van weggedeelten waar geparkeerd kan worden (zie tabel 2) en de openbare parkeerplekken op terreinen, bij ﬂats en in garages.

Tabel 1. Aantal gereguleerde openbare parkeerplaatsen per 1.000 inwoners naar grootte van gemeenten
Gemeenten naar aantal inwoners
Aantal gereguleerde openbare parkeerplaatsen
per 1.000 inwoners
Bron: AVV/IOO
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< 20.000
60,2

20.000 – 50.000
143,5

50.000 – 100.000
105,3

≥ 100.000
107,5

gemiddeld
107,2

Tabel 2. Deel van de wegen in de bebouwde kom waar minimaal enkelzijdig te parkeren is (6 m in lengterichting)
Deel van de straten waar enkelzijdig te parkeren is in 2 typen wijken (2001)
Vooroorlogse wijken (12)
Naoorlogse wijken (16)

Rekenkundig gemiddelde (%)
71
75

Bandbreedte (%)
61 – 81
65 – 85

Deze raming is waarschijnlijk aan de voorzichtige kant.
Bij de plaatsen op straat is geen rekening gehouden met
dubbelzijdig parkeren en met (smallere) parkeervakken
die haaks op de rijrichting liggen. Mogelijk ligt het totaal aantal openbare parkeerplaatsen tussen de 8,5 en
11,5 miljoen.
Er is nog eens 0,5 miljoen bij te tellen voor de openbare
parkeerplaatsen buiten de bebouwde kom en voor de
private parkeerplaatsen binnen de bebouwde komen
die ook voor publiek worden opengesteld (zie tabel 3).
Het maximum komt dan op 12 miljoen, aanzienlijk
minder dan de vuistregel van 21 miljoen openbare parkeerplaatsen die nog veel gehanteerd wordt.
De openbare parkeerplaatsen bevinden zich voor:
• 81 procent op en langs de straat;
• 17 procent op terreinen;
• 2 procent in parkeergarages.
Dubbelgebruik
Een groot deel van de openbare parkeerplaatsen zijn
bestemd voor woonhuizen (86,3 procent). Vrijwel alle
openbare parkeerplaatsen (98,5 procent) zijn in publiek
eigendom. De capaciteit van de openbare parkeerplaatsen is voldoende voor het totaal aantal woningen, bedrijven en andere bestemmingen; zeker als ook rekening gehouden wordt met openbare parkeerplaatsen
die meer functies vervullen. In de avonduren zijn parkeerplaatsen bij bedrijven, winkels en scholen in de
openbare ruimte gedeeltelijk bruikbaar voor auto’s van
omwonenden. Overdag is dubbelgebruik maar beperkt

mogelijk: dit kan misschien met 10 tot 15 procent van
de capaciteit.

Tabel 3. Aantallen openbare parkeerplaatsen per type in gemeenten naar grootte (2000)
Aantal gereguleerde parkeerplaatsen
per type
Op en langs de straat
Op terreinen
In parkeergarages
Aantal gereguleerde parkeerplaatsen
Aantal openbare parkeerplaatsen
per type
Op en langs de straat
Op terreinen
In parkeergarages
Aantal openbare parkeerplaatsen

In gemeenten met aantal inwoners
< 20.000
20.000 – 50.000
50.000 – 100.000
172.000
573.000
193.000
46.000
122.000
35.000
0
19.400
21.300
218.000
714.400
249.300

≥ 100.000
443.600
22.000
60.700
526.300

totaal

In gemeenten met aantal inwoners
< 20.000
20.000 – 50.000
50.000 – 100.000
1.813.000
2.467.000
1.048.000
232.500
415.500
249.800
700
22.600
31.900
2.046.200
2.905.100
1.329.700

≥ 100.000
1.838.000
638.200
107.000
2.583.200

1.381.600
225.000
101.400
1.708.000
totaal
7.166.000
1.536.000
162.200
8.864.200
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Tabel 4. Raming totaal aantal parkeerplaatsen in Nederland
Alle openbare en private parkeerplaatsen (x miljoen)

Aantal raming

Aantal maximaal

Openbare parkeerplaatsen
Raming parkeerplaatsen op eigen erf bij woningen
Raming parkeerplaatsen op eigen erf bij bedrijven
Totaal

8,9
1,2
2,4
12,5

12,0
1,2
2,4
15,6

Totaal aantal parkeerplaatsen in Nederland
Naast de 8,9 miljoen tot maximaal 12 miljoen openbare
parkeerplaatsen zijn er nog parkeerplaatsen op eigen
erf. De optelsom van de geraamde aantallen komt op
maximaal 15,6 miljoen openbare en niet-openbare parkeerplaatsen (zie tabel 4). Dit is 25 procent minder dan
het ministerie van Verkeer en Waterstaat in het begin
van de jaren negentig geraamd heeft.
De vuistregel dat elke auto drie parkeerplaatsen heeft, is
onvoldoende nauwkeurig. Elke auto heeft blijkbaar
zelfs minder dan twee parkeerplaatsen tot zijn beschikking.
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Betaalde plaatsen
Slechts 1,7 miljoen van de 8,9 miljoen openbare parkeerplaatsen zijn gereguleerd (20 procent, zie ook tabel
2). Voor een nog kleiner deel van de openbare parkeerplaatsen moet een parkeerbelasting of vergunningtarief
betaald worden: 6 procent. Het parkeerbeleid wordt dus
doorbelast aan 6 procent van alle openbare parkeerplaatsen.

D E

K O S T E N

O P E N B A A R
3.1

V A N

3

P A R K E R E N

Volgens deze cijfers van het Centraal Bureau voor de
Statistiek bedroeg het totaal € 327,6 miljoen.

De kosten van gereguleerde parkeerplaatsen

Het aantal gereguleerde parkeerplaatsen op parkeerterreinen komt gemiddeld op 8,7 plaatsen per duizend inwoners. De kosten en baten van de verschillende soorten parkeerplaatsen lopen sterk uiteen per gemeente.
Via verschillende benaderingen en kostendeﬁnities zijn
de kosten van de gereguleerde parkeerplaatsen zoveel
mogelijk op een rij gezet.
Lasten van gemeenten
In tabel 5 zijn de totale lasten te zien die gemeenten in
het jaar 2000 aan het parkeerbeleid en de handhaving
daarvan hebben toegerekend, denk aan personeelskosten, parkeerpolitiewachters, parkeermeters, onderhoudskosten, afschrijvingen en parkeerbelastingen.

De exploitatiekosten
De totale ﬁnanciële kosten van openbare parkeerplaatsen zijn pas te bepalen, wanneer alle kostenposten opgenomen zijn in de kostprijs. In de gemeentelijke exploitatieoverzichten van het parkeerbeleid blijken over
het algemeen niet alle kosten volledig opgenomen te
zijn. Denk aan onder meer investeringskosten, kapitaalkosten, overhead, beheerskosten en grondkosten. Daarom wordt hier stapsgewijs een volledige kostenopbouw
van de openbare parkeerplaatsen nagebootst met afschrijving van de investerings-, exploitatie- en grondkosten.

Tabel 5. Gemeentelijke lasten parkeerbelastingen
2000, 2001, 2002 (euro’s x mln.)
Gemeenten naar grootte

2000

2001

2002

< 5.000 inwoners
5.000 – 10.000
10.000 – 20.000
20.000 – 50.000
50.000 – 100.000
100.000 – 150.000
150.000 – 250.000
≥ 250.000
Totaal

0,1
1,1
5,6
31,5
43,5
38,1
42,2
165,5
327,6

0,1
1,0
5,3
34,4
49,7
41,7
30,4
200,4
363,0

0,1
0,9
6,0
39,8
55,5
44,7
42,8
253,8
443,6

Bron: CBS, Functionele specificatie gemeentelijke heffingen (functie 214)
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a) Investeringskosten
De investeringskosten van de openbare parkeerplaatsen
moeten als jaarlijkse afschrijvingen in de exploitatiekosten opgenomen worden. Door de investeringskosten te
verdelen in de drie soorten parkeerplaatsen (straat, terrein, garage) en de jaarlijkse afschrijvingen te ramen, is
te onderzoeken of de afschrijving van de investeringskosten volledig is opgenomen in de exploitatiekosten.

3

Toelichting tabel:
• Voor de raming van de aanlegkosten van een parkeerplaats op en langs de straat: zie [2, pag. 85, tabel
5.3].
• Voor betaalde parkeerplaatsen op parkeerterreinen
wordt vooral geïnvesteerd in apparatuur, zoals een
betaalautomaat en slagbomen. De grondkosten zijn
veelal niet inbegrepen. Voor de raming van de investeringskosten per gereguleerde plek op een parkeerterrein: zie [2, pag. 86, tabel 5.4].
• Voor de investerings- en exploitatiekosten van parkeerplaatsen in parkeergarages zijn geen gemiddelden
zijn te geven. Volgens Van Loon [5] hangen de kapitaallasten, beheerskosten, inkomsten en het rendement af van vele factoren: kenmerken van de locatie
en het garagegebouw, factoren die invloed hebben op
het gebruik, beleidsfactoren (wetten, regels, normen
en eisen) en de concurrentie van vervoersmiddelen en
parkeervoorzieningen.
Als de grondkosten worden doorberekend en de
bodemgesteldheid zeer slecht is, kunnen de investeringskosten van een ondergrondse parkeerplaats in
Amsterdam oplopen tot bijna 50 duizend euro. In andere plaatsen komen de investeringskosten misschien
maar op ongeveer de helft van dit bedrag. De verhouding tussen de kapitaallasten en de overige kosten (beheer, onderhoud, verzekeringen) is globaal 60 : 40.
b) Afschrijving investeringen
De totale investeringskosten worden omgezet in jaarlijkse afschrijvingen, waarbij ze vanaf 2000 in twintig
jaar worden afgeschreven. Deze aanname wordt gehanteerd, omdat de feitelijke economische levensduur van
alle openbare parkeerplaatsen in Nederland onbekend
is. De bedragen zijn te vinden in tabel 6.
c) Exploitatiekosten
De jaarlijkse exploitatiekosten van de parkeerplaatsen
bestaan uit de kosten van personeel (handhaving, onderhoud, administratie), onderhoud, uitbesteding,
huisvesting, automatisering en overhead. De beschikbare gegevens geven een eerste beeld.
Naast de overige exploitatielasten moeten de jaarlijkse
exploitatiekosten minimaal 250 miljoen bedragen om
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de investeringskosten te kunnen terugverdienen. [2]
Toelichting tabel 6:
• Voor de raming van de jaarlijkse exploitatielasten
per parkeerplaats op straat: zie [2, pag. 90, tabel 5.8].
• De exploitatiekosten van een gereguleerde plaats op
een parkeerterrein of P+R-terrein hangen sterk af
van de grootte van het terrein en de aanwezige technische voorzieningen. De kosten zijn geraamd op
basis van verschillende voorbeelden, zie [2, pag. 92,
tabel 5.10].
• De exploitatie van parkeergarages omvat de kosten
voor personeel, groot onderhoud, energie, belasting,
verzekering, kapitaallasten, afschrijving, overhead,
erfpacht of toegerekende grondkosten. Niet in alle
gevallen worden de grondkosten toegerekend aan de
parkeergarage; soms draagt het gebouw waarin de
parkeergarage is opgenomen alle grondkosten. Voor
de raming van de exploitatielasten van garageparkeren: zie [2, pag. 93, tabel 5.12].
In tabel 6 valt op dat in de jaarlijkse exploitatiekosten
voor de openbare parkeerplaatsen in garages de jaarlijkse kapitaalkosten niet goed te maken zijn. Mogelijk zijn
de gebruikte gemiddelde gegevens van 32 parkeergarages niet representatief genoeg; of de ramingsmethodiek
van de jaarlijkse kapitaal- en exploitatiekosten is niet
nauwkeurig genoeg óf in de exploitatiekosten zijn niet
alle kostenposten volledig meegenomen.
d) Grondkosten
In de kosten van parkeerplaatsen worden de grondkosten meestal niet meegerekend. Gemeenten hebben hier
verschillende redenen voor. Ze vinden:
• dat deze kosten onder de kosten van de openbare
ruimte vallen;
• dat deze kosten al verrekend zijn in de aanleg en het
onderhoud van de weg;
• dat de restruimte van de weg waar nu geparkeerd
wordt nauwelijks anders te gebruiken is;
• dat de bewoners van een nieuwbouwwijk deze kosten al dragen via de kosten van de gronduitgifte.
Deze opvattingen van gemeenten kunnen wel kloppen,
maar hiermee onderschatten ze de feitelijke kosten van
de parkeerplaatsen. Deze onderschatting heeft een aantal vervelende maatschappelijke effecten:
• de parkeerplaatsen zijn te goedkoop;
• vanuit maatschappelijk oogpunt wordt te veel geïnvesteerd in openbare parkeerplaatsen;
• schaarse ruimte wordt verkwist;
• openbare ruimte wordt vanuit de prioriteiten van de
burgers niet optimaal benut.

Tabel 6. Kostenposten en totale kosten van gereguleerde openbare parkeerplaatsen
Totale investeringskosten van gereguleerde openbare parkeerplaatsen
Soort parkeerplaats
Gemiddelde investeringskosten
Aantal (x 1.000)
per parkeerplaats (€)
Op en langs de straat
Parkeerterreinen
Parkeergarages
Totaal

1.350
1.720
28.000

Totale investeringskosten
per soort plaats (€ x mln)

1.382
225
101
1.708

1.865
387
2.839
5.091

Afschrijving van investeringen in gereguleerde openbare parkeerplaatsen
Soort parkeerplaats
Jaarlijkse afschrijving van de investeringen in alle gereguleerde parkeerplaatsen (€ x mln)
Op en langs de straat
Parkeerterreinen
Parkeergarages
Totaal

90
20
140
250

Totale exploitatielasten van gereguleerde openbare parkeerplaatsen
Soort parkeerplaats
Gemiddelde exploitatielasten
Aantal (x 1.000)
per parkeerplaats (€)

€ x mln

Op en langs de straat
Parkeerterreinen
Parkeergarages
Totaal

553
63
133
749

400
280
1.310

1.382
225
101
1.708

Totale grondkosten van gereguleerde openbare parkeerplaatsen
Soort parkeerplaats
Kosten per parkeerplaats (€) Gemiddelde kosten
per parkeerplaats (€)

Aantal (x 1.000)

€ x mln

Op en langs de straat
Parkeerterreinen
Parkeergarages
Totaal

1.382
225
101
1.708

336
83
26
445

154 – 318
243 – 445
154 – 290

243
368
261
290

Totale (financiële) kosten van de gereguleerde openbare parkeerplaatsen (€ x mln)
Soort parkeerplaats
Geraamde jaarlijkse
Geraamde jaarlijkse
afschrijving
exploitatiekosten
investeringskosten
Op en langs de straat
Parkeerterreinen
Parkeergarages
Totaal (€ x mln.)
Totaal in %

90
20
140
250
17

Om deze effecten te verminderen, kunnen gemeenten de
uitgiftekosten van grond en de erfpacht (oftewel de
grondkosten van huizen en bedrijfsgebouwen) verminderen met de grondkosten voor de openbare parkeerplaatsen. Deze grondkosten kunnen ze dan rechtsreeks
doorbelasten aan de openbare parkeerplaatsen. Op deze
manier laten gemeenten de gebruikers de feitelijke kosten betalen. Huiseigenaren, niet-autobezitters en ‘de belastingbetaler’ hoeven daar dan niet aan mee te betalen.
Om de grondkosten mee te nemen in de kosten van een
parkeerplaats wordt uitgegaan van het renteverlies
over de grondkosten tegen marktprijzen [6].

553
63
133
749
52

Geraamde jaarlijkse
grondkosten
(excl. afschrijving)
336
83
26
445
31

Totale kosten
(financieel)
979
166
299
1.444
100

Daarbij wordt per plek een oppervlak gerekend van:
17,5 m2 (op of langs de straat), 24,5 m2 (op een parkeerterrein) of 32 m2 (gemiddelde plek in parkeergarage) (zie [7], [8] en [2, pag. 100, tabel 5.20 en 5.21]).
Totale (ﬁnanciële) kosten
Door de jaarlijkse afschrijving van de investeringskosten, de exploitatiekosten en het renteverlies van het
grondgebruik op te tellen, ontstaat een benadering van
de volledige (ﬁnanciële) kosten van de parkeerplaatsen.
Tabel 7 geeft een overzicht van de verschillende kostenposten en de verhouding daartussen.
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Marktprijzen
Soms worden de parkeerplaatsen in een ‘vrije markt’
verhandeld. Omdat parkeerplaatsen over het algemeen
schaars zijn of noodgedwongen afgenomen worden, is
te veronderstellen dat in de marktprijs alle kosten zijn
opgenomen.

3

De investeringskosten voor een openbare parkeerplaats
zijn gemiddeld ruim 5.000 euro (zie [2, pag. 102, tabel
5.22] en [9]). De marktprijzen die gemeenten hebben
opgegeven, zijn gemiddeld ruim tweemaal hoger als het
uitgangspunt van Vossestein in 1999 dat een parkeerplaats f 5.000,- (€ 2280,-)kost.
Hiermee zijn de marktprijzen bij benadering vast te stellen. Aangenomen wordt dat de vervangende parkeerplaatsen veelal op en langs de straat en op parkeerterreinen liggen.
De gemeente Alkmaar bijvoorbeeld laat bedrijven in de
binnenstad die geen eigen parkeerplaatsen kunnen realiseren 4.500 euro betalen voor vervangende plaatsen.
Dit zijn bij benadering de investerings- en exploitatiekosten die de gemeente aan de aanleg moet uitgeven.
Deze investeringskosten vertalen zich in jaarlijkse kapitaallasten van ongeveer 410 euro per parkeerplaats,
met een rendement van 8 procent inclusief de grootonderhoudskosten.
Voor de gereguleerde parkeerplaatsen en de betaalde
parkeerplaatsen komt hier nog eens 40 procent bij voor
beheer en onderhoud. Zo komen de jaarlijkse kosten
tegen marktprijzen op 570 euro per plaats.
Nu zijn de geraamde kosten tegen marktprijzen te vergelijken met de eerder geraamde ﬁnanciële kosten (tabel
6). Beide liggen in dezelfde orde van grootte. Daarom
wordt het gemiddelde gebruikt als de ‘beste’ raming.
Het resultaat van de ‘beste’ raming (€ 1.180 miljoen)
ligt 260 procent hoger dan de lasten van het parkeerbeleid die in de gemeentelijke boekhouding wort opgevoerd (€ 327,6 miljoen). Het beeld dat het gemeentelijk
parkeerbeleid een melkkoe voor het gemeentelijke huishoudboekje klopt dus niet; de kosten van parkeerplaatsen worden ﬂink onderschat.

3.2

De (financiële) kosten van openbare
parkeerplaatsen

De totale ﬁnanciële kosten van de 8,9 miljoen openbare
parkeerplaatsen komen uit op € 4,0 miljard.
Deze totaalsom is ruim twaalf maal meer dan de kosten
die uit de gemeentelijke rekeningen blijken (327,6 mln,
zie ook tabel 5). Het verschil van bijna € 3,7 miljard is
deels te verklaren door de onderschatting van de kosten.
Niet alle kosten zijn op juiste wijze in de exploitatiekosten opgenomen en een deel van de kosten wordt in het
geheel niet meegenomen. Een groot deel van het verschil komt echter doordat gemeenten de niet-gereguleerde openbare parkeerplaatsen (7,1 mln parkeerplaatsen) volledig buiten beschouwing laten in hun kostenoverzichten.
De totale jaarlijkse ﬁnanciële kosten bestaan uit:
• de afschrijving van de investeringskosten
(18 procent);
• de exploitatiekosten (27 procent);
• het renteverlies van het grondgebruik (55 procent).
Hoe de ﬁnanciële kosten van € 4 miljard per jaar zich
verhouden tot de maatschappelijke kosten, is te zien in
tabel 8.
3.3

Het meewegen van de maatschappelijke
lasten

Hoe zit het met de maatschappelijke kosten en baten
van openbaar parkeren? Als die meegenomen worden,
dan tellen er andere kostencomponenten mee én gaat
het om alle 8,9 miljoen openbare parkeerplaatsen.
Baten
De maatschappelijke baten zijn kwalitatief wel te benoemen: leefbaarheid, bereikbaarheid, versterking van
de centrumfunctie. Maar afgezien van de milieubaten
zijn deze baten niet eenvoudig te kwantiﬁceren. Verschillen in parkeerbeleid kunnen parkerende bezoekers
van de ene naar de andere gemeente trekken. Daardoor
zijn de maatschappelijke baten van de ene gemeente de
gederfde maatschappelijke opbrengsten van een andere

Tabel 7. Vergelijking beste raming met kosten in gemeenteadministraties
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Jaarlijkse kosten van alle 1.708.100
gereguleerde openbare parkeerplaatsen

In euro’s (€ x mln.)

In %

Kosten in de gemeenteadministraties
Totale financiële kosten (beste raming)
waarvan: • afschrijving investeringskosten
• exploitatiekosten
• renteverlies grondkosten

328
1.180

28
100
200
614
366

17
52
31

gemeente. Landelijk gezien nemen de maatschappelijke
baten dus alleen toe als het parkeerbeleid in gemeenten
nieuwe buitenlandse ondernemingen naar Nederland
lokt. Dit lijkt niet waarschijnlijk. Daarom zijn de maatschappelijke baten buiten beschouwing gelaten. Op
landelijk niveau zijn deze afwezig of nagenoeg afwezig.

Door de maatschappelijke kosten van openbare parkeerplaatsen te bepalen, ontstaat een realistischer
beeld van de daadwerkelijke ‘kosten’ van openbaar parkeren. Een beter inzicht in de totale kosten en baten van
parkeren helpt om tot verstandige maatschappelijke
besluitvorming te komen.

Lasten
Gemeenten blijken weinig zicht te hebben op de maatschappelijke kosten van hun parkeerbeleid. In de politieke besluitvorming wordt ook nauwelijks over deze
lasten gesproken.
Toch zijn er maatschappelijke kosten, bijvoorbeeld
doordat groepen burgers benadeeld worden door keuzes van andere groepen burgers en niet voor deze schade gecompenseerd worden. Zo ergeren veel mensen
zich aan auto’s op straat, omdat dat afdoet aan het
straatbeeld en omdat zij die ruimte liever benut zouden
zien voor groenvoorzieningen of speelplekken.
Men kan ook redeneren dat de openbare parkeerplaatsen autoverkeer mogelijk maken en daarom indirect
verantwoordelijk zijn voor de maatschappelijke lasten
van autoverkeer, zoals milieuverontreiniging, geluidshinder en verkeersslachtoffers.

Het nut van een goede afweging
Daarbij valt te denken aan besluitvorming over de volgende onderwerpen.
• Van straat- naar garageparkeren
Gemeenten die parkeerplaatsen op straat willen vervangen door garageplaatsen, lopen tegen een probleem aan. Bewoners protesteren tegen de in hun
ogen dure parkeergarage; zij denken dat openbare
plaats op straat veel goedkoper zijn. Als de gemeente
de maatschappelijke kosten van een straatplaats zou
kennen en op basis daarvan het parkeertarief op
straat zou vaststellen, zou de kloof tussen straat en
garage minder groot zijn. Een substitutie van straatnaar garageplaatsen is dan beter te ‘verkopen’. Hiermee zouden ook de problemen die in veel gemeenten
bestaan met het rendabel exploiteren van parkeergarages kleiner worden.
• Straatparkeren in woonwijken
In woonwijken is zichtbaar dat parkeren op openbare
plekken langs de weg niets kost. Bewoners zetten hun
auto’s (gratis) op straat en gebruiken hun dure carport of garage voor andere doeleinden. Dat andere
bewoners zich ergeren aan de vele geparkeerde auto’s
(maatschappelijke kosten) en dat de leefbaarheid vermindert (maatschappelijke kosten) wordt niet meegewogen. Zou het parkeren op straat de maatschappelijke kosten weerspiegelen, dan wordt de welvaart
van alle burgers vergroot.
• Bereikbaarheid (winkel)centrum
Verschillende onderzoeken geven tegenstrijdige uitkomsten over de relatie tussen autobereikbaarheid en
het economisch functioneren van het stadscentrum.
Is de autobereikbaarheid van secundair belang voor
de keuze van een winkelcentrum, zoals sommige onderzoeken zeggen? Of loopt de koopkrachtbinding uit
de regio terug wanneer de autobereikbaarheid beperkt wordt? Gemeenten wegen leefbaarheid tegen
bereikbaarheid af. Daarvoor moeten ze voldoende inzicht hebben in de effecten van parkeren. Met goed afgewogen parkeertarieven is niet-noodzakelijk autoverkeer af te schrikken en de bereikbaarheid voor het
noodzakelijke verkeer te verbeteren. De schaarse
voorraad parkeerplaatsen wordt dan het beste benut.
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Wat zijn de externe effecten en de externe kosten
(uit: De werkelijke kosten van verkeer [13])
van het autoverkeer?

3

16

Schone lucht, stilte, ruimte, veiligheid en bereikbaarheid
zijn waarden waaraan ieder mens hecht. De bewegingsvrijheid die het autoverkeer ons biedt en het ruimtebeslag
die de auto’s vragen brengen deze waarden steeds meer
in het nauw. Dat deze waarden in het nauw komen, zijn de
externe effecten van het autoverkeer en het openbaar parkeren.
Een extern effect is een effect, meestal een bij-effect, van
een activiteit (rijden, parkeren) dat de veroorzaker niet volledig meeneemt in zijn besluitvorming. Als iemand bijvoorbeeld van Rotterdam naar Amsterdam moet reizen, zal hij
of zij overwegen of het sneller, goedkoper en comfortabeler is om met de trein te gaan of met de auto. Hij maakt zijn
keuze op basis van de minimale private kosten (in tijd,
geld en comfort). Wat hij of zij niet meeneemt, is welke
keuze leidt tot de minste klimaatverandering, luchtvervuiling, geluidsoverlast en tijdvertraging voor anderen, oftewel tot de minste externe effecten. Het resultaat is dat wij
met meer ongevallen, milieuvervuiling, geluidsoverlast,
congestie en een grote ruimtebeslag zitten dan wij maatschappelijk acceptabel vinden.
Als deze externe effecten in geld worden uitgedrukt,
spreekt men van externe kosten. Vaak bevatten de externe
kosten een ‘harde’ component, bijvoorbeeld de kosten van
revalidatie na ongevallen, en een ‘ zachte’ component: de
waarde die mensen hechten aan schone lucht, stilte en
ruimte. Door de externe kosten in de prijs van het autoverkeer en het parkeren op te nemen (het internaliseren van
de externe kosten) ontstaat meer evenwicht in het realiseren van alle waarden waar de samenleving in zijn totaliteit
aan hecht. De veroorzaker van de externe kosten voelt de
externe kosten of maatschappelijke kosten in zijn portemonnee en zal om deze reden meer rekening houden met
de aangetaste maatschappelijke waarden.
Het ‘internaliseren van de externe kosten’ van het verkeer
is al zo oud als het verkeersbeleid zelf. Een bekend voorbeeld was de ‘man met de vlag’ die in de begintijd van de
auto zijn komst moest aankondigen, zodat omstanders
zich tijdig in veiligheid konden brengen. De lage snelheid
die hiervan het gevolg was, confronteerde de automobilist
reeds zeer duidelijk met de negatieve effecten van zijn mobiliteit. De brandstofaccijns om de milieugevolgen van het
autoverkeer te internaliseren in de prijs van het autogebruik
is een recenter voorbeeld.

3.4

Maatschappelijke kosten

Tot de maatschappelijke kosten horen alle ingezette
productiefactoren (personeel, kapitaal én grond) tegen
de juiste (markt)prijzen daarvan. Ook alle externe effecten moeten in de kosten tot uitdrukking komen. Er is
een raming gemaakt van de kosten van de externe effecten van parkeren.
Met de openbare parkeerplaatsen gaan negatieve externe effecten gepaard die samenhangen met het ruimtegebruik, zoals:
• de aantasting van het leefmilieu, luchtverontreiniging, geluidshinder;
• de slechtere kwaliteit van de woonomgeving, aantasting van het wijkgroen, ‘blik op straat’;
• het ontbreken van speelruimte voor kinderen;
• verkeersonveiligheid;
• vandalisme en criminaliteit;
• toename van het autoverkeer door de beschikbaarheid van goedkope parkeerplaatsen [20].
Methoden om de negatieve externe baten te ramen
Er zijn diverse methoden om de omvang van deze effecten van parkeren te bepalen:
• schadewaardering: schade van luchtverontreiniging,
schade aan de menselijke gezondheid en verlies aan
leefbaarheid;
• betalingsbereidheid om schade te voorkomen of het
bedrag waarvoor men bereid is de schade te accepteren (gebaseerd op enquêtes);
• betalingsbereidheid blijkend uit marktprijzen, bijvoorbeeld de invloed van geluidshinder en luchtverontreiniging op de verkoop- of huurprijzen van woningen;
• uitgespaarde preventiekosten [24];
• vergelijking van huizenprijzen: woningen zonder geparkeerde auto’s op straat en met groen- en speelvoorzieningen qua prijs vergelijken met vergelijkbare
woningen met geparkeerde auto’s op straat en zonder groen- en speelvoorzieningen.
Raming van de maatschappelijke kosten
Met de preventiemethode en de schadebepalingsmethode is de omvang geraamd van de negatieve externe
effecten, oftewel de maatschappelijke kosten van openbare parkeerruimte. Hierbij zijn de jaarlijkse kosten berekend:
a) van het vervangen van alle parkeerplaatsen in de
open lucht door garageplaatsen, met het oog op de
leefbaarheid;
b) van het compenseren van schade door het verkeer,
zoals milieuverontreiniging en verkeersslachtoffers;
c) van het investeren in groen als compensatie voor de
oppervlakken waar geparkeerd wordt.

• De negatieve externe effecten liggen rond de € 200
per openbare parkeerplaats als rekening gehouden
wordt met de aantasting van de leefbaarheid en hiervoor compensatie gezocht wordt volgens punt c.
• De externe kosten van het verkeer (b) zijn bekend.
Als deze maatschappelijke kosten naar rato van het
autogebruik worden toegerekend aan het weggebruik (5 procent) en het parkeergebruik (95 procent),
nemen de kosten per parkeerplaats toe met ongeveer
€ 375.
• De duurste oplossing om de negatieve effecten te
ontlopen, is het investeren in garageplaatsen voor
alle plaatsen in de open lucht (a). Dit komt op
€ 2.200 per plaats per jaar.

Positieve effecten
De positieve economische effecten, zoals bereikbaarheid
en een vestigingsfactor voor bedrijven, treden vooral lokaal op en zijn moeilijk meetbaar. De baten van de ene
gemeente zijn de gederfde baten van een andere gemeente. Nationaal is niet of nauwelijks sprake van positieve effecten. Verder worden deze positieve baten deels
reeds ‘geïnd’ omdat zij verdisconteerd zijn in het hoge
bezoekerstarief. Daarom worden deze maatschappelijke
voordelen niet meegenomen in de totale ‘opbrengsten’
van parkeren.
3.5

Totale kosten

In tabel 8 is te zien dat de kosten van alle openbare parkeerplaatsen bij elkaar geraamd zijn op € 5,6 miljard.
Voor de raming van de totale maatschappelijke kosten
Dat is per jaar gemiddeld € 630 per openbare parkeerplaats.
vanwege de negatieve externe effecten is per type parDe niet-gereguleerde plaatsen kosten uiteraard minder
keerplaats uitgegaan van de benadering die de laagste
dan de gereguleerde plaatsen. Voor de gereguleerde
maatschappelijke kosten meebrengt. Dit totaal komt
parkeerplaatsen zijn zowel de kosten per plaats in de gevoor alle openbare parkeerplaatsen op € 1,6 miljard
meenteadministratie als de totale ﬁnanciële kosten
(zie tabel 8).
hoger; dit brengt deze per
plaats op € 880.
Tabel 8. De jaarlijkse kosten van alle openbare parkeerplaatsen
De maatschappelijke kosten per parkeerplaats daarKosten van alle 8.864.200 openbare
Kosten (€ x mln)
Aandeel in totaal (in %)
parkeerplaatsen per jaar
entegen zijn voor gereguleerd en niet-gereguleerd
Kosten in de gemeenteadministraties
328
6
Totale financiële kosten
4.000
72
parkeren hetzelfde.
waarvan:
• afschrijving investeringskosten
• exploitatiekosten
• renteverlies grondkosten
Maatschappelijke kosten
Totale lasten (financieel + maatschappelijk)

720
1.080
2.200
1.590
5.590

13
19
40
28
100
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G E R E G U L E E R D
4.1

V A N

P A R K E R E N
De opbrengsten van gemeenten bestaan:

Opbrengsten voor gemeenten en Rijk

Voor circa 0,5 miljoen van de 1,7 miljoen gereguleerde
openbare parkeerplaatsen in Nederland moet de gebruiker een parkeerbelasting of vergunningtarief betalen. Dit
zijn de plekken die de gemeenten inkomsten uit parkeren
opleveren. Deze aantallen worden toegelicht in tabel 9.

• voor 78 procent (361,7 miljoen euro) uit de opbrengsten van de parkeerbelastingen, parkeertarieven,
vergunningen en concessies;
• voor 22 procent uit de opbrengsten van de boetes en
aanslagen wegens overtredingen van de gemeentelijke parkeerbelasting.

De opbrengsten van betaald parkeren voor gemeenten
en het Rijk zijn als volgt geraamd.
Tabel 9. Aantal gereguleerde openbare parkeerplaatsen verdeeld naar grootteklasse van gemeenten
Aantal gereguleerde parkeerplaatsen
(in 2000)
Aantal gereguleerde parkeerplaatsen
Betaalde plaatsen
Plaatsen voor belanghebbende

In gemeenten met aantal inwoners
< 20.000
20.000 – 50.000
50.000 – 100.000
218.200
714.500
249.300
43.800
88.100
38.800

Totaal

≥ 100.000
526.300
360.800
333.900

1.708.100
492.700
372.700

Tabel 10. Geraamde opbrengsten van gereguleerd parkeren voor gemeenten en Rijk
Publieke parkeeropbrengsten voor
gemeenten en Rijk in 2000 (€ x mln)
Gemeenten:
• Parkeerbelastingen, tarieven en
vergunningen
• Boetes en aanslagen vanwege
overtreding parkeerbelasting
Totaal gemeenten
Rijk (boetes Wet Mulder)
Totaal gemeenten en Rijk

In gemeenten met aantal inwoners
< 20.000
20.000 – 50.000
50.000 – 100.000

≥ 100.000

Totaal

7,0

30,1

41,1

201,9

280,1

1,4

7,5

9,0

63,7

81,6

8,4
n.v.t

37,6
n.v.t

50,1
n.v.t

265,6
n.v.t

361,7
38,7
400,4

Bronnen: CBS, Functionele specificatie gemeentelijke heffingen (functie 214), schriftelijke IOO-enquête en raming opbrengsten op basis van opgave instroom WAHV-zaken in het jaar 2000
van het Centraal Justieel Incasso Bureau.
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Tabel 11. Door gemeenten opgegeven baten ‘uit parkeren’ in 2000 - 2002
Baten uit parkeren van gemeenten naar
< 5.000 inwoners
5.000 – 10.000
10.000 – 20.000
20.000 – 50.000
50.000 – 100.000
100.000 – 150.000
150.000 – 250.000
≥ 250.000
Totaal

2000
0,2
1,3
6,9
37,6
50,1
45,0
46,4
174,2
361,7

2001
0,1
1,4
6,9
40,5
56,2
49,2
34,5
203,6
392,4

2002
0,1
1,4
7,6
47,3
61,5
53,0
47,4
255,3
473,6

Bron: CBS, Functionele specificatie gemeentelijke heffingen per product (functie 214)

Tabel 12. Publieke en private opbrengsten van parkeerbeleid voor overheden en private exploitanten
Parkeeropbrengsten van gemeenten, Rijk en particuliere exploitanten in 2000
Gemeenten:
Parkeerbelastingen, tarieven en vergunningen
Boetes en aanslagen vanwege overtreding parkeerbelasting
Totaal gemeenten
Rijk: boetes (overtreding Wet Mulder)
Privaat eigendom en exploitatie openbare parkeerplaatsen
Totaal gemeenten, Rijk en private exploitanten

Uit gegevens van 24 gemeenten is af te leiden welk deel
van hun parkeeropbrengsten afkomstig is uit geﬁscaliseerde boetes en aanslagen, namelijk:
• 17 procent van de parkeeropbrengsten van kleine gemeenten (2);
• 20 procent van de parkeeropbrengsten van kleine
middelgrote gemeenten (5);
• 18 procent van de parkeeropbrengsten van grote
middelgrote gemeenten (10);
• 24 procent van de parkeeropbrengsten van grote gemeenten (7).
Hoe de aard van de publieke opbrengsten van het gemeentelijk parkeerbeleid verdeeld zijn, is te zien in
tabel 11.
Ook het ministerie van Justitie realiseert ‘parkeeropbrengsten’ uit overtredingen van de Wet Mulder. Volgens het Centraal Justitieel Incasso Bureau zijn in het
jaar 2000 voor parkeerovertredingen 996.757 sancties
opgelegd (dit zijn de ingestroomde WAHV-zaken in alle
politieregio’s). Bij een gemiddelde opbrengst van € 40
per sanctie, zijn de totale opbrengsten voor het Rijk te
ramen op € 38,7 miljoen.
De tabel laat zien dat de gereguleerde openbare parkeerplaatsen in het jaar 2000 totaal ongeveer 400 miljoen euro opgebracht hebben (volgens raming).
4.2

De opbrengsten van het ‘product parkeren’

De opbrengsten die de gemeenten genoteerd hebben
voor het gemeentelijke product ‘parkeren’ zijn weerge-

€ x mln

in %

280,1
81,6
361,7
38,7
545,0
945,4

29,7
8,6
38,3
4,1
57,6
100,0

geven in tabel 12. Deze baten liggen in dezelfde orde
van grootte als de opbrengstenramingen uit tabel 11.
4.3

Publieke en private opbrengsten

Naast publieke opbrengsten zijn er ook private opbrengsten uit parkeren. Er zijn ongeveer 135 tot 150
duizend openbare parkeerplaatsen in parkeergarages
en op parkeerterreinen die in particuliere handen zijn.
Aan te nemen is dat de exploitatie hiervan voldoende
opbrengt om de jaarlijkse ﬁnanciële kosten, inclusief
grondkosten, te kunnen ﬁnancieren. Deze plaatsen
brengen dan bruto ongeveer 545 miljoen euro op.
Als zowel de private als de publieke opbrengsten
(400 miljoen euro) worden meegeteld, dan leveren de
gereguleerde openbare parkeerplaatsen bruto dus ongeveer 945 miljoen euro per jaar op. Deze opbrengsten
zijn op een rij gezet in tabel 12.
Gebruik van gemeentelijke parkeeropbrengsten
Wat doen gemeenten met de opbrengsten van het parkeerbeleid? Zij voegen deze voor een belangrijk deel toe
aan de algemene middelen of zij gebruiken het geld
voor zowel de algemene middelen als het eigen parkeerbeleid.
Een beperkt aantal gemeenten mag de opbrengsten
weer volledig aanwenden voor het parkeerbeleid. Wel
worden de opbrengsten van de parkeerbelasting steeds
vaker in een mobiliteitsfonds gestort. Met het fonds
worden de investeringen in verkeer en vervoer meer in
samenhang beschouwd en afgewogen.
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O P B R E N G S T E N
5.1

Het saldo van financiële kosten en opbrengsten

De netto-opbrengsten (baten minus lasten) van het beleid zijn bepaald aan de hand van gegevens van het CBS
over de baten en lasten van het gemeentelijk parkeerbeleid. Van de totale, opgegeven netto-opbrengsten in
2000 (34 miljoen euro) brengt elke gereguleerde openbare parkeerplaats € 20 per jaar op, terwijl een nietgereguleerde openbare parkeerplaats per saldo € 4 per
jaar oplevert.
Tabel 13 laat zien dat de gereguleerde openbare parkeerplaatsen voor de gemeenten geen grote inkomensbron zijn. Bovendien zijn de netto-opbrengsten in de
genoemde drie jaar niet toegenomen. De nettoopbrengsten betreffen alle baten en lasten die verband
houden met parkeervoorzieningen, inclusief parkeerpolitiewachters, parkeermeters en de opbrengst van parkeerbelastingen.

De beperkte netto-opbrengsten van het gemeentelijk
parkeerbeleid zijn wellicht ook te verklaren door de kostentoerekening van de gemeenten. Als ze bijvoorbeeld
donaties aan een mobiliteitsfonds uit de parkeeropbrengsten tot de lasten van het parkeerbeleid rekenen,
nemen de netto-opbrengsten af.
Het saldo volgens de echte ﬁnanciële kosten
De gemeenten rekenen niet alle kosten (volledig) toe
aan het gemeentelijk parkeerbeleid en de gereguleerde
parkeerplaatsen. Als dit wel op de correcte wijze gebeurt, dan blijkt op de gereguleerde parkeerplaatsen
geld toegelegd te worden.
Als de publieke en private opbrengsten vergeleken worden met de ﬁnanciële kosten van de gereguleerde parkeerplaatsen (laatste kolom in tabel 14), dan dekken de
opbrengsten slechts 80 procent van de kosten. Dit bete-

Tabel 13. Opgegeven netto-opbrengsten parkeerheffingen in gemeenten naar grootteklasse
Saldo parkeerbeleid (€ x mln) volgens
opgave, voor gemeenten naar inwonertal
< 5.000 inwoners
5.000 – 10.000
10.000 – 20.000
20.000 – 50.000
50.000 – 100.000
100.000 – 150.000
150.000 – 250.000
≥ 250.000
Totaal
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2000

2001

2002

0,1
0,2
1,3
6,1
6,6
6,9
4,2
8,7
34,1

0,0
0,4
1,6
6,1
6,5
7,5
4,1
3,2
29,4

0,0
0,5
1,6
7,5
6,0
8,3
4,6
1,5
30,0

Tabel 14. Saldo kosten en opbrengsten van parkeerbeleid gemeenten, Rijk en private exploitanten
Publieke en private opbrengsten (2000)
Opbrengsten
Totale financiële kosten
Saldo

Gemeenten en Rijk
400
635
-/- 235

kent dat de gebruikers van parkeerplaatsen jaarlijkse van
de gemeenschap een impliciete ‘subsidie’ krijgen van
235 miljoen euro, of 140 euro per gereguleerde openbare
parkeerplaats. Oftewel de belastingbetaler ‘subsidieert’
elke gereguleerde openbare parkeerplaats jaarlijks voor
140 euro. De rechtvaardiging van deze impliciete subsidie is nergens te vinden. Deze subsidie heeft een aantal
negatieve gevolgen die het voor de gemeenten moeilijk
maakt om tot een goede afweging te komen tussen doelen, doelgroepen en instrumenten.
Om een nog beter beeld te krijgen, is het aan te raden
ook de maatschappelijke opbrengsten en lasten van
(openbaar) parkeren onder de loep te nemen. Hierover
gaan de volgende paragrafen.
5.2

Maatschappelijke opbrengsten en kosten
van parkeerplaatsen

De openbare parkeerplaatsen zorgen ook voor maatschappelijke opbrengsten: ze hebben zogenoemde positieve externe effecten die moeilijk in geld uit te drukken
zijn.
De beschikbaarheid van (gratis) parkeerplaatsen maken
winkels en bedrijven beter bereikbaar, waardoor de lokale economie gestimuleerd wordt en de productie- en
consumptiemogelijkheden toenemen. Dit leidt uiteindelijk tot een toename van de welvaart van zowel de
consument (hogere bereikbaarheid centrum, meer
keuze- en consumptiemogelijkheden) als de producent
(bedrijven kunnen de beste vestigingsplaats kiezen).
Omdat over het algemeen de maatschappelijke baten
zich lokaal voordoen en de baten in een gemeente de
gederfde baten zijn in een andere gemeente worden de
baten buiten beschouwing gelaten.
Anders is het met de maatschappelijke kosten. Deze
doen zich reëel voor en de gemeenten benoemen deze
kosten ook in hun nota’s en beleidsvoornemens. De gemeenten willen de leefbaarheid vergroten omdat de leefbaarheid in straten en wijken te lijden heeft onder een
toenemend aantal openbare parkeerplaatsen (denk aan
drukte, geluid, minder ruimte voor groen en spelen). De
gemeenten stellen relatief lage parkeernormen vast in
nieuwe wijken omdat te veel geparkeerde auto’s de leefbaarheid negatief beïnvloedt. Men wil met het parkeerbeleid geen extra (onnodig) verkeer aantrekken omdat
dat ten koste gaat van de bereikbaarheid, leefbaarheid,

Private sector
545
545
0

Totaal
945
1.180
-/- 235

het milieu en de veiligheid. Men wil straatplaatsen vervangen door garageplaatsen omdat dit de leefbaarheid
ten goede komt. Kortom, de maatschappelijke kosten
van parkeren zijn onderdeel van het politieke debat.
Op voorzichtige wijze zijn deze maatschappelijke kosten
voor de 8,9 miljoen openbare parkeerplaatsen op € 1,6
miljard geraamd, oftewel € 180 gemiddeld per openbare parkeerplaats.
5.3

De maatschappelijke subsidie voor de parkeerder

Als de totale ﬁnanciële (€ 4.000 miljoen) en maatschappelijke kosten (€ 1.590 miljoen) van alle openbare parkeerplaatsen (€ 5.590 miljoen euro) afgetrokken worden
van de totale opbrengsten (€ 945 miljoen euro), blijft een
aanzienlijk negatief saldo over. Dit is de maatschappelijke subsidie aan parkeerders. De maatschappelijke subsidie bedraagt totaal maar liefst € 4.645 miljoen.
• Per plaats
Per openbare parkeerplaats ontvangen parkeerders
een subsidie van € 524 per jaar.
• Per auto
Deze impliciete subsidie is ook om te rekenen per
auto. Dat laat zien dat elke autobezitter voor het parkeren van zijn auto op openbare parkeerplaatsen een
maatschappelijke subsidie ontvangt van € 717.
• Gereguleerde plaatsen totaal
Ook als de aandacht alleen uitgaat naar de gereguleerde openbare parkeerplaatsen, dan ontvangen
parkeerders en autobezitters een maatschappelijke
subsidie, omdat de maatschappelijke kosten hoger
zijn dan de opbrengsten. De gereguleerde openbare
parkeerplaatsen kosten de maatschappij volgens de
raming 1.510 miljoen euro. De publieke en private
opbrengsten dekken slechts 63 procent van deze kosten. Dit betekent dat de gemeenschap de gebruikers
van gereguleerde parkeerplaatsen jaarlijkse een impliciete ‘subsidie’ verstrekt van 565 miljoen euro.
• Per gereguleerde plaats
Per parkeerplek is dat € 330. Oftewel de belastingbetaler ‘subsidieert’ elke gereguleerde openbare parkeerplaats jaarlijks voor € 330.

21

Tabel 15. Kengetallen subsidiebedragen voor gereguleerde en alle openbare parkeerplaatsen
Financiële en maatschappelijke subsidie voor
openbaar parkeren (in €)
Totaal financieel
Totaal maatschappelijk
Financiële subsidie per parkeerplaats
Maatschappelijke subsidie per parkeerplaats
Financiële subsidie per inwoner
Maatschappelijke subsidie per inwoner
Financiële subsidie per auto
Maatschappelijke subsidie per auto

Gereguleerde parkeerplaatsen Alle openbare parkeerplaatsen
235 mln
565 mln
140
330
15
36
36
87

• Alleen ﬁnancieel
Zelfs als alleen rekening gehouden wordt met de ﬁnanciële kosten van de gereguleerde openbare parkeerplaatsen en voorbij gegaan wordt aan de maatschappelijke kosten, is sprake van een jaarlijkse subsidie op elke gereguleerde openbare parkeerplaats
van € 140.
Tabel 15 geeft de subsidiebedragen voor gereguleerde
en alle openbare parkeerplaatsen.
Iedere belastingbetaler betaalt dus mee aan de openbare parkeerplaatsen, of deze nu over een auto beschikt of
niet en of hij gebruik maakt van een openbare parkeerplaats of niet. Verder betalen veel-gebruikers (meer auto’s en meer bestemmingen per dag) nauwelijks meer
dan weinig-gebruikers (één auto, vooral in eigen garage
of carport).
Daarbij komt de vraag op of dit rechtvaardig is en of dit
zinvol is voor het bereiken van de beleidsdoelstellingen
van gemeenten.
Betekenis van deze maatschappelijke subsidie
Drees junior, ex-minister van Verkeer en Waterstaat en
toenmalig lid van de Algemene Rekenkamer, sprak zich
al in 1994 uit over de onrechtvaardigheid van het parkeerbeleid en de bekostiging van de openbare parkeerplaatsen [20]. In een artikel vroeg hij zich af waarom parkeerplaatsen feitelijk gesubsidieerd worden en waarom
werknemers die met de auto naar hun werk komen meer
salaris ontvangen dan werknemers die er naar toe ﬁetsen. De aanzienlijke subsidie van de werkgever en/of
overheid omdat de parkeerplaats niet betaald hoeft te
worden, is immers een verkapte beloningscomponent.
Dat Drees deze vragen terecht stelde, is wel gebleken.
Voor slechts 5,6 procent van alle openbare parkeerplaatsen in Nederland moet direct betaald worden. Het
tarief dekt in de verste verte de feitelijke ﬁnanciële en
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3.055 mln
4.645 mln
345
524
193
292
472
717

maatschappelijke kosten niet van deze plaatsen. Drees
had gelijk dat de overheid de automobilist met miljarden guldens subsidieert.
Als de overheid stopt met het gratis weggeven van de
openbare parkeerplaatsen en het uitgespaarde geld teruggeeft in de vorm van een belastingverlaging, proﬁteert de burger daarvan (met name ‘de kleine man’ in de
woorden van Drees). De huishoudens zonder eigen auto
(een kwart) kunnen dit zeker gebruiken, want dit zijn
vooral mensen met lage inkomens.
5.4

Tot slot

Deze brochure maakt duidelijk dat de openbare parkeerplaatsen feitelijk de maatschappij veel meer kosten
dan via de directe parkeertarieven wordt verrekend. Bepaalde kosten worden immers onderschat of in het geheel niet meegenomen. Dit heeft belangrijke gevolgen.
De totale welvaart van mensen in een gemeente is lager
dan mogelijk zou zijn. Bovendien kunnen gemeenten de
beleidsdoelen ‘bereikbaarheid’ en ‘leefbaarheid’ onmogelijk gelijktijdig realiseren.
Door de kosten expliciet te maken, wordt de besluitvorming over parkeren op een hoger niveau gebracht. Het
wordt ook gemakkelijker om de hoogte van de tarieven
naar buiten toe te rechtvaardigen en zo het benodigde
maatschappelijke draagvlak te creëren. Dit draagvlak is
van belang om tot een goed parkeerbeleid te komen.
Er valt wel een lans te breken voor het doorbelasten van
de kosten, inclusief de maatschappelijke kosten, aan de
parkeerder. Dit is bijvoorbeeld te bereiken door een
sterke uitbreiding van het areaal betaalde parkeerplaatsen. Er valt ook te denken aan mechanismen als verblijfshefﬁng. Invoering hiervan zou in ieder geval in lijn
zijn met het gebruikersbeginsel uit de nota Ruimte.
Of de automobilist dan in zijn totaliteit onevenredig
zwaar belast wordt, valt buiten het bestek van deze uitgave.
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BIJLAGE:
DISCUSSIE: KENT PARKEREN ALLEEN
OPBRENGSTEN UIT METER OF DE BOETE?
Deze tekst leidt mogelijk tot de conclusie dat parkeren
alleen geld kost:
• aan de gemeente omdat deze de plaats beschikbaar
moet stellen en er in directe zin op lijkt te verliezen;
• aan de gebruiker, want zij/hij moet het tarief of de
boete betalen.
Deze interpretatie is te eng. Een parkeerplaats draagt
immers ook in bepaalde mate bij aan de bereikbaarheid
van een gebied.
Met name voor winkelgebieden wordt nog wel eens de
suggestie gedaan, dat de parkeerplaats de omzet bepaalt. Deel de totale gebiedsomzet door het aantal parkeerplaatsen voor het betreffende gebied en je hebt de
waarde van de parkeerplaats. Ook dit is weer een te beperkte weergave van de werkelijkheid. Niet alle omzet
wordt gegenereerd door de autorijdende bezoekers. Er
wordt voorbijgegaan aan de betekenis van verder weg
gelegen parkeervoorzieningen die met behulp van
shuttle services (winkelpendel) en dergelijke een rol
spelen, alsmede aan de betekenis van andere vervoerwijzen.
Voor woongebieden kan bijvoorbeeld weer gesteld worden dat een goede bereikbaarheid bijdraagt aan de
waarde van de woningen en dus aan de opbrengsten
van de gemeentelijke OZB.

Moet de gemeente geld toeleggen op de parkeerexploitatie, dan kan de vraag worden gesteld of er niet teveel
parkeerplaatsen zijn (overigens kan ook het tarief te
laag zijn). Het zou natuurlijk ook zo kunnen zijn dat er
bewust naar wordt gestreefd meer omzet of OZB opbrengsten te genereren. In dit laatste geval mag wel de
vraag worden gesteld of de gemeente dan alle hieraan
verbonden kosten moet dragen.
Een andere gedachte waar de conclusie uit deze studie
ons kan brengen is dat de invoering van verblijfsduurhefﬁng verdedigbaar is door te wijzen op de subsidiering van de parkeerder.

Beide overwegingen gaan in zekere mate op, maar niet
tot in het oneindige.
Erg veel parkeerplaatsen bij winkelgebieden leiden tot
aantasting van de kwaliteit van het gebied door te veel
auto’s in de directe nabijheid en te grote nadruk op de
auto in het algemeen.
In woongebieden zal meer gelden dat de grondkosten en
dus de kosten van de woning te hoog kunnen worden.
Een goed evenwicht is dus nodig; dit moet steeds ter
plaatse worden bepaald. Het juiste tarief voor betaald
parkeren is gevonden wanneer ongeveer 90% van deze
plaatsen permanent bezet zijn.
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