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Geachte commissieleden, 

In 2010 heeft de gemeenteraad de motie 'Betaald parkeren' aangenomen. Daarin 
werd het college opgedragen gebruikers van de parkeergarages slechts te laten 
betalen voor de daadwerkelijke parkeertijd. De bedoeling was een rechtvaardige 
afrekening van parkeerkosten. Destijds, en nog steeds, betaalde de parkeerder voor 
een aaneengesloten tijdvak. Nu is dat 41 minuten. Wanneer één minuut langer 
wordt geparkeerd, wordt toch de volledige, volgende 41 minuten in rekening 
gebracht. In de Parkeervisie is opgenomen: '...een duidelijk verband leggen tussen 
de parkeerduur in de parkeergarages en het bedrag dat hiervoor betaald moet 
worden.' De programmabegroting 2014-2018 geeft aan dat betalen per minuut in 
parkeergarages moet worden ingevoerd. 

Het college staat onverminderd positief tegenover de motie en beseft dat de 
uitvoering van de motie lang op zich laat wachten. De volgende redenen liggen 
daaraan ten grondslag. Ten eerste was het tot dit jaar technisch niet mogelijk om in 
de garages per minuut te betalen. Met het installeren van de nieuwe 
betaalapparatuur in de garages is dit verholpen. Ten tweede leidt betalen per minuut 
tot omzetderving. Het college heeft becijferd dat de invoering met het huidige tarief 
een tekort oplevert van circa €1 miljoen per jaar. Dit kan opgelost worden door bij 
de invoering van betaald parkeren per minuut als uitgangspunt te nemen dat dit 
verlies gecompenseerd wordt. De wijze waarop de compensatie plaatsvindt is nog 
niet bepaald en is een lastig vraagstuk. 
Verder is betaald parkeren per minuut als betaalregeling goed naar de gebruiker te 
communiceren, maar is dat minder het geval met de bijbehorende tarieven. Omdat 
er bij tariefswijzigingen bij betaald parkeren per minuut met honderdsten, of zelfs 
duizendsten van centen gerekend wordt, is dit lastig te communiceren naar de 
gebruiker. 
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We hebben in de tussentijd uiteraard wel nagedacht welke mogelijkheden er zijn 
om betaald parkeren per minuut in te voeren en zijn nagegaan hoe andere 
gemeenten handelen. Wij onderzochten een aantal scenario's, zoals de invoering 
van een starttarief. Een voordeel daarvan is dat de tarieven duidelijk 
communiceerbaar zijn. Een nadeel is dat een algehele tariefsverhoging moeilijk te 
becijferen is. Verder is ons gebleken dat de invoering van betaald parkeren per 
minuut landelijk stagneert. Een initiatiefwetsvoorstel om betaald parkeren per 
minuut verplicht in te voeren is dit voorjaar gesneuveld bij de Raad van State. Nog 
geen enkele parkeerbeheerder in Nederland is al tot betaald parkeren per minuut in 
parkeergarages overgegaan. De gemeente Leeuwarden laat bijvoorbeeld per tien 
cent betalen. Dit komt in de praktijk uit op betalen per drie a vier minuten. 
Leeuwarden noemt dit dan ook niet 'betalen per minuut', maar 'eerlijk betalen voor 
parkeren'. Ook de gemeente Amsterdam kiest voor een andere benadering, waarbij 
zij sinds vorig jaar, in een beperkt aantal garages per zeven minuten €0,50 in 
rekening brengt. Zij noemt dit 'real time parkeren'. Amsterdam hield al eerder, in 
2008, een experiment met betalen per drie minuten. Na twee jaar werd dit 
experiment stopgezet, vanwege de teruglopende opbrengsten. De gemeente 
Amersfoort houdt sinds afgelopen voorjaar in één parkeergarage een pilot betaald 
parkeren per minuut. Maar ook hier wordt bij contant afrekenen afgerond op de 
kleinste munteenheid. Er is hier dus geen sprake van per minuut betalen. 

Het college buigt zich momenteel over een voorstel tot een rechtvaardiger 
berekening van parkeerkosten in parkeergarages, waarbij per minuut betalen een 
lastige opgave is. We blijven bij andere gemeenten informeren wat daar de 
afwegingen zijn geweest. In het eerste kwartaal van 2015 leggen wij ons voorstel 
aan u voor. 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

ke Sikkema 


