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Eindconclusie 

De businesscase parkeerexploitatie voorziet in diverse maatregelen om de parkeerexploitatie weer 

kostendekkend te krijgen. Een belangrijke stap daarin is digitalisering. De grootste winst in het 

digitaliseren viel te behalen in het registeren van het kenteken van bezoekers van bewoners. Om die 

reden is de digitale bezoekersvergunning ingevoerd, zowel in het centrum als in de blauwe zone van 

Kerk & Zanen. Dit jaar zal gestart worden met handhaving middels een scanvoertuig. Hiermee kan in 

zowel het gebied voor betaald parkeren als in de blauwe zone worden gehandhaafd. Het inzetten 

van een scanvoertuig moet zorgen voor een grotere betalingsbereidheid onder bezoekers. Daarnaast 

is gekozen voor een kortingstarief voor bezoekers van bewoners in het centrum in plaats van een 

vast vergunningentarief per jaar. Dit om extra inkomsten te generen. Voorzichtige eerste resultaten 

laten zien dat deze extra inkomsten gegenereerd worden. Of de Parkeerexploitatie hiermee, en met 

de andere maatregelen die in de businesscase zijn opgenomen, kostendekkend wordt gerapporteerd 

bij de jaarrekening. 

Gevolg van het invoeren van de Digitale bezoekersregelingen is dat er minder van dergelijke 

vergunningen zijn uitgegeven. In het centrum compenseert zich dat in de inkomsten uit betaald 

parkeren op straat. Voor Kerk & Zanen betekent dit dat we minder inkomsten generen uit de 

bezoekersvergunning, maar het was geen doel op zich hier meer inkomsten te genereren. Het is niet 

nodig geweest uitzonderingssituaties te creëren voor bewoners die niet met de Digitale 

bezoekersregeling om kunnen gaan. 

De tariefswijzigingen van de overige vergunningen heeft niet geleid tot veel minder aanvragen. Het 

goedkoper maken van de bedrijfsvergunning voor het centrum heeft niet geleid tot meer uitgegeven 

vergunningen, terwijl dit wel de verwachting was. Vóór 2012 was het tarief iets lager dan het huidige, 

maar was het aantal uitgegeven vergunningen hoger (260 tegen 132 nu). Het totaal aantal 

uitgegeven vergunningen is lager. Dit is deels te verklaren door jaarlijkse schommelingen, maar 

wordt ook deels veroorzaakt doordat er minder bezoekersvergunningen zijn aangevraagd. 

De Digitale bezoekersregeling heeft tot diverse bezwaren/klachten geleid. De klachten gingen met 

name over de digitalisering en de meerkosten ten opzichte de oude situatie. De bezwaren zijn op 

advies van de commissie bezwaarschriften niet-ontvankelijk verklaard. De gebruiksvriendelijkheid 

van de Digitale bezoekersvergunning moet beter. De gemeente is hierover in gesprek met 

ParkeerService. Naar verwachting kunnen er in 2019 verbeteringen worden doorgevoerd. We zijn 

daarbij wel afhankelijk van de leverancier. 

Al met al zijn er geen redenen het beleid aan te passen. 

Wel blijkt uit veel klachten dat de parkeerdruk in het centrum als hoog wordt ervaren. Initiatieven 

om voormalige winkelruimte om te bouwen naar wonen en wonen boven winkels mogelijk te maken 

staan op gespannen voet met de parkeerdruk, omdat er fysiek geen ruimte meer is parkeerplaatsen 

in de openbare ruimte te maken. Hierdoor kan voor dergelijke initiatieven geen vergunning worden 

verleend, of, als die wel worden verleend, loopt de parkeerdruk nog verder op. Het is wenselijk 

hierop beleid te ontwikkelen waarin parkeer regulerende maatregelen als betaald parkeren en 

vergunningen parkeren kunnen helpen. 
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Inleiding 

In januari 2018 is de businesscase parkeerexploitatie vastgesteld. De businesscase voorziet in een 

pakket aan maatregelen om de parkeerexploitatie kostendekkend te krijgen. Een onderdeel van dat 

pakket zijn diverse beleidsmatige wijzigingen welke in maart 2018 in de nieuwe Parkeerverordening 

zijn vastgesteld. Of de kostendekkendheid van de Parkeerexploitatie wordt behaald wordt 

gerapporteerd bij de jaarrekening. De beleidsmatige aanpassingen zijn: 

• Introductie Verhuisvergunning; 

• Introductie Digitale bezoekersregeling. 

• Introductie Mantelzorgvergunning; 

• Tariefswijzigingen. 

In dit evaluatiedocument worden bovenstaande onderdelen geëvalueerd. 

Introductie Verhuisvergunning 

De verhuisvergunning is geïntroduceerd om tegemoet te komen aan bewoners die nieuw zijn in een 

vergunningengebied en nog niet ingeschreven staan op het nieuwe adres. Om in aanmerking te 

komen voor een bewonersvergunning moet men ingeschreven staan op het adres in een 

vergunningengebied. Als men in aanloop naar een verhuizing in de woning wil klussen, dan staat men 

nog niet ingeschreven en kan geen bewonersvergunning worden aangevraagd. Dagelijks betalen in 

de parkeerautomaat loopt flink op. Om deze nieuwe bewoners tegemoet te komen is de 

verhuisvergunning geïntroduceerd. Inmiddels weten nieuwe bewoners dit product te vinden; de 

vergunning is inmiddels 8x verstrekt. Een verhuisvergunning is maximaal één maand geldig. Er zijn 

geen signalen ontvangen dat deze termijn tekort is. 

Conclusie: de verhuisvergunning voorziet in een behoefte en voldoet. 

Introductie Digitale bezoekersregeling 

Met de oude bezoekersvergunning kon voor € 36 per jaar onbeperkt geparkeerd worden. Men 

plaatste de vergunning in het voertuig van de bezoeker die er vervolgens mee kon parkeren. De 

bezoekersvergunning werd echter ook veel gebruikt om de 2
e
, of 3

e
 (of meer) auto’s binnen hetzelfde 

gezin mee te parkeren. Dit was financieel aantrekkelijk, omdat een bewonersvergunning voor de 2
e
, 

3
e
 en meer auto’s aanzienlijk duurder was. Daarnaast was de bezoekersvergunning fraudegevoelig.  

Om meer vat hierop te krijgen en omdat de gemeente de stap wil maken naar handhaven met 

scanvoertuigen is de Digitale bezoekersregeling geïntroduceerd. Via deze regeling, die werkt via een 

website en app, melden bewoners hun bezoek op kenteken aan. Tot 90 uur per kwartaal krijgt men 

dan korting op het geldende parkeertarief. 

Bezwaar/klachten: 

De introductie van deze vergunning heeft de nodige aandacht gegenereerd. Er zijn zo’n 60 

schriftelijke reacties (per brief of mail) binnen gekomen bij de gemeente. Kern van de reacties is dat 

men bezwaar maakt tegen de meerkosten ten opzichte van de oude vergunning, de digitalisering die 

voor ouderen bezwaarlijk is en de privacyaspecten. Alle reacties zijn beoordeeld door de commissie 

bezwaarschriften en allen niet-ontvankelijk verklaard, omdat bezwaar werd gemaakt tegen een 
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verordening. Allen hebben een inhoudelijke reactie ontvangen waarin is toegelicht waarom de 

Digitale bezoekersregeling is ingevoerd en hoe omgegaan wordt met privacyaspecten. 

Verder gingen de klachten ook over de hoge kosten van de vergunningen ten opzichte van de 

beschikbaarheid van parkeerplaatsen. Vaak werd aangegeven dat men ’s avonds niet in de straat kan 

parkeren en moet zoeken naar een parkeerplaats, ondanks de parkeervergunning. De parkeerdruk 

wordt als erg hoog ervaren. Het betaald parkeren en vergunning parkeren gelden echter niet in de 

avonduren (behalve op vrijdagavond tot 21u).  In de vroege avond kan dit zeker leiden tot extra 

parkeerdruk vanwege de vele en gelukkig goed bezochte horeca in het centrum. Later op de avond 

parkeren voornamelijk bewoners. Ook als het vergunningen parkeren in deze uren zou gelden zal het 

vol staan. Immers, de bewoners kunnen op al hun voertuigen een vergunning krijgen. Hiervoor geldt 

geen ristrictie. 

De hoge parkeerdruk in het centrum is een aandachtspunt. Er zijn steeds meer ontwikkelingen om 

het centrum leefbaarder te maken door voormalige winkelpanden om te bouwen naar woningen en 

om wonen boven winkels te bevorderen. Hier hangt wel een parkeerbehoefte aan. Bij dergelijke 

initiatieven dient de aanvrager van de bouwvergunning zelf in de parkeerbehoefte te voorzien, maar 

dat is vaak financieel niet haalbaar. Er is fysiek ook geen ruimte meer deze parkeerplaatsen in de 

openbare ruimte te realiseren. Gemeentelijke parkeergarages bieden nog een mogelijkheid, maar 

liggen vaak op grotere afstand van woningen. Gevolg is dat geen vergunning kan worden verleend 

voor dergelijke initiatieven, of dat de vergunning wel wordt verleend, maar geen extra 

parkeerplaatsen worden gerealiseerd waardoor de parkeerdruk nog meer oploopt. Betaald parkeren 

en vergunningen parkeren zijn parkeerreguleringsmiddelen en kunnen daarin helpen. Het is 

wenselijk daar verder beleid in te onwikkelen. 

Maatwerk: 

Er is steeds aangegeven dat voor ouderen die echt niet om kunnen gaan met de Digitale 

bezoekersregeling een passende oplossing wordt gezocht. Diverse ouderen, of hun (klein)kinderen 

hebben zich gemeld. Met allen is door ParkeerService uitvoerig gesproken om te onderzoeken of het 

gebruik van de Digitale bezoekersregeling écht niet mogelijk is. Bij een groot deel bleek dit na de 

nodige uitleg en hulp toch te lukken. Een deel heeft er voor gekozen het bezoek zelf te laten betalen 

via de parkeerautomaat en geen gebruik te maken van de Digitale bezoekersregeling. Bij één 

bewoner kwamen we uiteindelijk op het punt maatwerk te verlenen, maar die zag daar uiteindelijk 

toch vanaf. 

Gebruiksvriendelijkheid app 

Na introductie van de Digitale bezoekersregeling kwamen de nodige klachten binnen over de 

gebruiksvriendelijkheid van de app. De app heeft een onlogische gebruikersinterface, functies en 

overzichten zijn slecht te vinden, de app functioneert regelmatig niet en het voor het eerst in gebruik 

nemen van de app is erg omslachtig. De reacties hierin zijn wisselend. Diverse mensen vinden de app 

en de Digitale bezoekersregeling prima functioneren, maar het grootste deel van de reacties is 

negatief. 

De gemeente erkent dat de app gebruiksvriendelijker moet. Diverse functies blijken wel aanwezig te 

zijn en moeten eenmalig ingesteld worden (zoals automatisch inloggen). Dit vraagt diverse extra 

handelingen en zouden beter toegankelijk moeten zijn. Ook het voor het eerst in gebruik nemen van 

de app kan eenvoudiger waarbij de veiligheid nog steeds gegarandeerd is. De stabiliteit van de app is 
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op zich goed. Er is wel eens een storing, maar dit komt minimaal voor. Als de app niet functioneert is 

de website www.key2park.nl wel beschikbaar. Via deze site kan men dezelfde acties verrichten. De 

gemeente is in gesprek met ParkeerService om de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren. De 

verwachting is dat er dit jaar stappen in gezet kunnen worden.  

Aantallen bezoekersregelingen: 

Er zijn 1394 Digitale bezoekersregelingen voor het centrum aangevraagd. Deze regelingen kosten 

niets. Men waardeert een digitale portemonnee op waarmee men het parkeertarief afrekent. In 

2017 zijn er 3531 bezoekersvergunningen uitgegeven voor het centrum. Dit betekent dat bijna 2/3 

van de voormalige houders van een bezoekersvergunning er voor gekozen heeft geen Digitale 

bezoekersregeling aan te vragen. 

Aantallen parkeeruren: 

Men kan tot maximaal 90 uur per kwartaal bezoek tegen gereduceerd tarief laten parkeren. In 

oktober 2018 was voor ruim 668.000 aan parkeeruren ingekocht en voor ruim 50.000 uur verbruikt. 

Het lijkt er op dat men ruimschoots uitkomt met de ingekochte parkeeruren. Echter, vanuit 

privacyoverwegingen kan niet op individueel niveau gezien worden hoeveel vergunninghouders ook 

echt de 90 uur in een kwartaal opmaken. Er zijn geen klachten binnengekomen van 

vergunninghouders over het niet uitkomen met de 90 uur. 

Meerkosten: 

Zoals aangegeven gingen veel klachten over de meerkosten ten opzichte van de oude 

parkeervergunning. Via de Digitale bezoekersregeling betaalt men omgerekend € 1,02 per uur. Na 

ruim 35 uur parkeren zit men dus op het tarief van de oude bezoekersvergunning € 36). Uiteraard 

ziet de gemeente dat de meerkosten ten opzichte van de oude bezoekersvergunning fors kan zijn 

(afhankelijk van het gebruik van de regeling). Dit tarief is doorgevoerd als één van de maatregelen 

om de parkeerexploitatie kostendekkend te krijgen. Dat is niet leuk, maar wel het eerlijke verhaal. 

Bijna 2/3 van de voormalige bezoekersvergunninghouders hebben geen Digitale bezoekersregeling 

aangevraagd. Dit zou bij andere producten dus terug te zien moeten zijn. Denkbaar is dat het aantal 

2
e
, 3

e
 en meer bewonersvergunning gestegen moet zijn als daadwerkelijk veel mensen hun 2

e
, 3

e
, of 

meer auto’s met de bezoekersvergunning parkeerden. Ook zal men hun bezoek nu zelf laten betalen 

in de parkeerautomaten, of via mobiel parkeren en zal dit zichtbaar moeten zijn in de inkomsten. 

Kijkend naar de inkomsten uit straatparkeren kan de voorzichtige conclusie worden getrokken dat er 

zo’n € 20.000 per maand aan extra inkomsten worden gegenereerd vanaf juni 2018 ten opzichte van 

dezelfde maanden in eerdere jaren.  

Kijkend naar de aantallen vergunningen ziet dit er als volgt uit: 

 2017 2018 

1
e
 Bewonersvergunning 2222 2427 

2
e
 Bewonersvergunning 464 749 

3
e
 Bewonersvergunning 13 62 

En meer 1 19 

Totaal 2700 3257 

 

Er is een aanzienlijke stijging te zien in het aantal uitgegeven bewonersvergunningen. Er zijn jaarlijks 

vergelijkbare schommelingen te zien (totalen 2015 2449, 2016 3071). Er kan dus niet direct gesteld 
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worden dat de stijging is te koppelen aan het afschaffen van de oude bezoekersvergunning. Wel is 

een opvallende stijging te zien in het aantal 2
e
, 3

e
 en meer vergunningen die daar wel mee te maken 

kan hebben. Daarnaast is het tarief voor de 2
e
, 3

e
 en meer bewonersvergunningen verlaagd. Dit kan 

de drempel om deze vergunningen aan te vragen hebben verlaagd. 

Conclusie: de Digitale bezoekersregeling is ingevoerd om digitaal handhaven mogelijk te maken, 

fraude tegen te gaan en extra inkomsten te genereren. Geconcludeerd kan worden dat dit resultaat 

is behaald. Hoewel er nog niet met scanvoertuigen wordt gehandhaafd kan deze stap nu wel 

gemaakt worden. Daarnaast zijn er meer vergunningen uitgegeven (vooral 2
e
, 3

e
 en meer) en worden 

er extra inkomsten gegenereerd. De gebruiksvriendelijkheid van de app kan beter zodat het voor de 

gebruiker nog makkelijker wordt van de regeling gebruik te maken. 

Introductie Mantelzorgvergunning 

Met de oude bezoekersvergunning kon onbeperkt geparkeerd worden in tijd. De nieuwe 

bezoekersregeling geeft korting op het geldende parkeertarief en kan tot 90 uur per kwartaal worden 

gebruikt. Mantelzorgers die regelmatig in het reguleringsgebied parkeren komen niet uit met 90 uur 

en zijn onevenredig meer geld kwijt dan andere bezoekers. Om deze groep tegemoet te komen is de 

Mantelzorgvergunning geïntroduceerd. Bij deze vergunning krijgt met extra korting en kan men tot 

180 uur per kwartaal parkeren. 

Om in aanmerking te komen voor een Mantelzorgvergunning moet men aantonen mantelzorger te 

zijn. Bij de introductie bleek dit niet goed geregeld te zijn. Men kon via Tom in de buurt een 

verklaring opvragen, maar het was niet duidelijk wat er verklaard moest worden en op basis 

waarvan. In samenwerking met de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling en Tom in de buurt is dit 

snel opgepakt en geregeld. Per 1 juni konden de verklaringen worden gevraagd. 

Er zijn 19 Mantelzorgvergunningen uitgegeven. Er zijn geen signalen dat de vergunninghouders niet 

uitkomen met de 180 uur parkeren. 

Conclusie: de Mantelzorgvergunning in zijn huidige vorm voldoet. 

Tariefswijzigingen 

 was is 

straatparkeren € 0,10 per 3.16 minuten (€ 1,90 

p/u) 

€ 0,0316 per minuut (€ 1,90 p/u) 

Garageparkeren € 0,44 per 15 minuten (€ 1,76 

p/u) 

€ 0,03 per minuut (€ 1,80 p/u) 

   

1
e
 bewonersvergunning centrum € 36 € 40 

2
e
 bewonersvergunning centrum € 36 € 60 

3
e
 en meer centrum € 200 € 80 

   

Bezoekersvergunning centrum € 36 € 0,016 per minuut (€ 1,00 p/u) 

tot max 90 uur per kwartaal 

   

Bedrijfsvergunning centrum € 240 € 160 

Onderwijsinstelling centrum € 240 € 160 

   

Overige vergunningen € 13,15 € 20 
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De tariefswijzigingen op straat zijn per 1 juni 2018 doorgevoerd. In de parkeergarages per 1 

december 2018. De tariefswijzigingen van de vergunningen zijn per 1 juni 2018 doorgevoerd. 

 2016 2017 2018 

Bedrijfsvergunningen centrum 146 129 132 

Bewonersvergunning overig 1040 964 989 

Digitale bezoekersregeling K&Z 451 384 131 

Bedrijfsvergunning overig 64 67 61 

 

Geconcludeerd kan worden dat de wijziging van de tarieven geen heel grote gevolgen heeft gehad 

voor de aantallen uit te geven vergunningen. De bedrijfsvergunning centrum is van € 240 naar € 160 

gegaan. Het aantal vergunningen is vrijwel gelijk gebleven. Dit is opvallend. Vóór 2012 was het tarief 

€ 120 en waren er 260 vergunningen uitgegeven. De verwachting was met het verlagen van het tarief 

de ondernemers tegemoet te komen en hen te prikkelen weer een vergunning aan te schaffen. Dat 

doel is niet behaald. 

Het aantal (digitale) bezoekersvergunningen in Kerk & Zanen is flink afgenomen. Veel bewoners 

kiezen er kennelijk voor het bezoek de parkeerschijf te laten gebruiken. In totaal zijn zo’n 6035 

vergunningen uitgegeven tegen 7748 in 2016 en 6922 in 2017. Het totaal aantal vergunningen is dus 

afgenomen, maar dit is deels een normale schommeling. 


