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1. Inleiding
1.1 Aanleiding
De parkeerinkomsten staan sinds 2008 onder druk, terwijl de investeringslasten door onder
andere de realisatie van de Amphiongarage zijn gestegen. Dit voorjaar is de Taskforce
Parkeren ingesteld om te onderzoeken hoe de parkeerexploitatie kan worden geoptimaliseerd
en de bijdrage van parkeren aan de algemene middelen maximaal gehandhaafd kan blijven. Dit
heeft ertoe geleid dat het college van B&W op 30 juni jl. besloten heeft om maatregelen in de
bedrijfsvoering te nemen om de kosten te reduceren. Daarnaast is besloten een set van
verdergaande maatregelen uit te werken. Dit zijn maatregelen die leiden tot een verbetering
van het resultaat van de parkeerexploitatie, waarbij echter merkbare consequenties zijn te
verwachten voor bewoners, bezoekers en binnenstadondernemers.
Een tweede aanleiding voor het onderzoek is een raadsmotie omtrent de positionering van het
Parkeerbedrijf. Besloten is een aantal organisatievarianten uit te werken, waarbij de positie van
het parkeerbedrijf varieert van gemeentelijke dienst, een overheids BV, samen met
Doetinchemse ondernemers en overdragen naar de markt.
1.2 Doel van het onderzoek
Het doel van het onderzoek is tweeledig:
1. de verdergaande maatregelen uit te werken zodat er besluitvorming over mogelijk is bij de
behandeling van de begroting 2016 in College van B&W en de gemeenteraad.
2. de organisatievarianten in beeld te brengen, zodat de gemeenteraad in staat wordt gesteld
om bij de behandeling van de begroting 2016 een keus te maken om één of meerdere
varianten uit te werken in een businesscase.
1.3 Verantwoording
Bij het uitwerken van de maatregelen en de organisatievarianten is niet alleen gebruik gemaakt
van de kennis en expertise die binnen de gemeentelijke organisatie aanwezig is. Er zijn ook
verdiepende gesprekken gevoerd met andere gemeenten, een binnenstadondernemer en
marktpartijen. Doel van deze gesprekken was om een zo scherp mogelijk beeld te krijgen van
de mogelijkheden en implicaties. De gesprekken waren verkennend van aard. Marktpartijen zijn
in deze fase terughoudend om concreet en specifiek te worden om zich niet te veel in de kaart
te laten kijken met het oog op een eventuele aanbestedingsprocedure.
1.4 Leeswijzer
Om gevoel te krijgen wat de impact van maatregelen is en om een keuze te kunnen maken in
de verschillende organisatievarianten staat in hoofdstuk 2 een beschrijving van de huidige
situatie bij parkeren. Vervolgens zijn in hoofdstuk 3 de verdergaande maatregelen kernachtig
benoemd. Een uitgebreide toelichting per maatregel is opgenomen in de bijlage. Een zelfde
stramien is gehanteerd voor de organisatievarianten. Deze zijn in hoofdstuk vier op hoofdlijnen
beschreven en de verschillende afwegingscriteria zijn daarbij in beeld gebracht. In de bijlage is
zijn de kenmerken per variant uitgebreid uiteen gezet.
Keuzes bij parkeren staan niet op zichzelf, maar worden bij voorkeur gemaakt in samenhang
met andere beleidsvoornemens. Een samenvatting van de belangrijkste beleidsdocumenten is
opgenomen als bijlage. Hierbij wordt ook ingezoomd op het Aanvalsplan Binnenstad.
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2. Huidige situatie Parkeren
2.1 Beleid
Het parkeerbeleid in de gemeente Doetinchem is geformuleerd in:
1. Mobiliteitsplan 2007;
2. Nota parkeerbeleid 2012;
3. Aanvalsplan binnenstad 2015 (in ontwikkeling).
Het parkeerbeleid van gemeente en de kwaliteit en bereikbaarheid van de
parkeervoorzieningen zijn belangrijk voor het aantrekkelijk houden van de binnenstad.
Uitgangspunten zijn:
 Situering van de parkeerplaatsen aan de invalsroutes
 Parkeerplaatsen op korte loopafstand van het winkelcentrum;
 Voldoende parkeerplaatsen;
 Ruime parkeerplaatsen;
 Parkeerplaatsen makkelijk te bereiken;
 Parkeren betaalbaar;
 Parkeren op maat voor verschillende soorten gebruikers.
(bewoners/bezoekers/werkers/ondernemers)
Er zijn in relatie tot ruimtelijke projecten geen duidelijke beleidsregels over de gewenste
spreiding van parkeerplaatsen vastgelegd. De vraag is of er mogelijkheden zijn om effectiever in
de parkeerbehoefte te voorzien. Dit maakt het wenselijk om een parkeervisie op te stellen
waarin vraag en aanbod (inclusief locaties) op elkaar worden afgestemd.
Koopstroomonderzoek
In opdracht van de gemeente is in 2014 een koopstroomonderzoek gedaan. Het vorige
koopstroomonderzoek dateert uit 2010. Uit het laatste onderzoek zijn met betrekking tot
parkeren de volgende conclusies naar voren gekomen:
 Doetinchem scoort beter dan gemiddeld in vergelijking met de 100 grootste
centrumgemeenten wat betreft bereikbaarheid en kwaliteit van de parkeerplekken;
 ten opzichte van 2010 kiest men vaker voor de binnenstad van Doetinchem vanwege de
betere bereikbaarheid en de betere kwaliteit van de parkeervoorzieningen.
2.2 . Parkeren in beeld
Op onderstaand kaartje van het centrumgebied zijn de parkeerplaatsen aangegeven die in
beheer zijn van de gemeente.
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In totaal zijn er circa 6.000 parkeerplaatsen. Hiervan exploiteert en beheert de gemeente
Doetinchem zo’n 3.400 parkeerplaatsen. Daarbij gaat het om circa 2.350 straatparkeerplaatsen,
385 plaatsen op de Varkensweide en 657 parkeerplaatsen in de parkeergarages. Hiervan is het
grootste deel betaald. Ongeveer 5% van de gemeentelijke parkeerplaatsen zijn exclusief voor
vergunninghouders. Het aantal invalidenparkeerplaatsen valt binnen de landelijke norm van 2%.
Er zijn in Doetinchem 3 parkeergarages. De Amphiongarage is eigendom van de gemeente
Doetinchem, de Catharinagarage wordt langjarig gehuurd door de gemeente. De Media Markt
garage is particulier eigendom. De 3 garages liggen vlak bij elkaar aan de westzijde van de
binnenstad. Dit heeft negatieve invloed op de bezetting van de garages. De Catharinagarage is
de best bezochte garage. De Amphiongarage wordt voornamelijk gevuld tijdens voorstellingen
in het theater en bioscoop. De gemeente beschikt niet over bezettingscijfers van de Media
Markt garage; de indruk is dat de bezetting laag is.
De route en beschikbaarheid van de grote parkeerterreinen en de drie parkeergarages worden
aangegeven op het Parkeerrouteinformatiesysteem (PRIS).
2.3 Bezettingsgraad
De gemiddelde financiële bezettingsgraad van alle betaalde gemeentelijke parkeerplaatsen is
20,6%. Deze bezettingsgraad wordt gerekend over alle betaalde uren. In de financiële
bezettingsgraad wordt de totale betaalde tijd meegenomen, dus ook de rustige uren. De
daadwerkelijke bezettingsgraad ligt op drukke momenten (koopavond, zaterdag,
koopzondagen) hoger, volgens de laatste meting op een zaterdag gemiddeld zo’n 70%. De
Kapoeniestraat heeft als voorbeeld een financiële bezetting van 35,6%. In de praktijk is er op de
drukke momenten echter geen plaats beschikbaar.
2.4 Tarieven en openingstijden
In het betaald gebied worden vier tariefschillen toegepast, van midden in het centrum tot
verder daar buiten. Deze schillen zijn toegepast om het parkeren te reguleren. Op korte
afstand van het winkelcentrum zijn genoeg parkeerplaatsen beschikbaar voor winkelend
publiek. Dit zijn ook de parkeerplaatsen met het hoogste tarief. Langparkeerders parkeren op
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parkeerplaatsen iets verder van het centrum. Deze plaatsen zijn ook goedkoper. Op die
manier wordt het kort en lang parkeren gereguleerd.

De tarieven per uur zijn:
€ 2,40 binnenste schil, geel
€ 1,80 groen
€ 1,50 oranje
€ 1,20 buitenste schil, blauw
Het paars omkaderde gebied is het gebied rondom het station. Het parkeren is hier tot 1
januari 2019 gratis. Het blauw omkaderde gebied ligt formeel binnen de betaald parkeren zone,
echter hier is nog geen betaald parkeren ingevoerd.
Bij alle parkeerautomaten is het mogelijk om te betalen met muntgeld, pinpas, creditcard en
mobiel. In de parkeergarages en op de Varkensweide is het niet mogelijk om via een mobiele
telefoon af te rekenen. Dat betekent dat op alle parkeerlocaties achteraf betalen mogelijk is.
Voor bewoners en bedrijven / werknemers is het mogelijk een parkeervergunning aan te
schaffen. In Doetinchem zijn op dit moment ongeveer 1100 vergunningen afgegeven.
2.5 Betaaltijden
Voor de maaiveldparkeerplaatsen geldt betaald parkeren gedurende:
Maandag t/m donderdag
09.00 -18.00 uur
Vrijdag
09.00 - 21.00 uur
Zaterdag
09.00 - 17.00 uur
Overige koopavonden
18.00 - 21.00 uur
Voor de garages geldt dat deze 24 uur per dag open zijn. Buiten de aangegeven betaaltijden
geldt voor de garages een daltarief. Op koopzondagen is het parkeren gratis.
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De openingstijden van de parkeergarages zijn als volgt:
- Amphiongarage/Catharinagarage
Zondag t/m donderdag
07.00-00.30 uur
Vrijdag en zaterdag
07.00-02.00 uur
Uitrijden is 24 uur per dag mogelijk, evenals inrijden door abonnemementhouders.
- Garage MediaMarkt
24 uur per dag open
Vergelijking parkeertarieven
De parkeertarieven van de gemeente Doetinchem zijn vergelijkbaar met gemeentes met een
enigszins overeenkomende centrumfunctie.
Stad
Doetinchem
Apeldoorn
Amersfoort
Bocholt
Deventer
Ede
Enschede
Helmond
Kleve
Zutphen

Inwoners
56.000
158.000
153.000
71.000
99.000
112.000
158.000
90.000
48.000
47.000

Tarief
€ 1,20 - €2,40 per uur
€ 0,41 – € 2,85 per uur
€ 1,30 - € 2,50 per uur
€ 0,50- € 1,00 per uur
€ 1,10 – € 2,50 per uur
€ 1,75 – € 2,00 per uur
€ 2.50- € 2,60 per uur
€ 2,00 per uur
€ 0,75 per uur
€ 1,30 – € 2,10 per uur

2.6 Parkeerorganisatie
Op dit moment zorgt het ‘parkeerbedrijf’ voor het beheer en onderhoud van de
parkeervoorzieningen en is daarvoor centraal aanspreekpunt. Het parkeerbedrijf is onderdeel
van het team Handhaving en Parkeren. Het team Handhaving en Parkeren bestaat uit 14,5 fte.
Hiervan heeft 8,4 fte betrekking op Parkeren. Dit is inclusief de formatie voor handhaving van
het straatparkeren.
De taak van het parkeerbedrijf is het exploiteren en beheren van de parkeergarages, het
uitvoeren van het straatparkeren, 1e lijns onderhoud storingen, vergunningverlening en het
leveren van managementinformatie. Schoonmaak van de garages, afhandelen van complexe
storingen, het ledigen van automaten en het beheren van diverse systemen is uitbesteed.
Het strategisch beleid (parkeerbalans, tarieven, parkeerregulering) is onder gebracht bij Fysieke
Ontwikkeling, als onderdeel van het verkeersbeleid. Hiervoor is 0,2 fte beschikbaar. Daarnaast
wordt de inning van de parkeerbelastingen verzorgd door de afdeling Bedrijfsvoering.
Wat handhaving betreft is gekozen is voor een integrale aanpak waarbij de handhavers niet
alleen parkeerbonnen uitschrijven voor betaald parkeren, maar ook andere parkeer- en
verkeersovertredingen aanpakken en handhaven op het schoon, heel en veilig houden van de
openbare ruimte.
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2.7. Financiën
De prognose omtrent de parkeerexploitatie is als volgt:
Parkeerexploitatie
(bedragen x € 1.000)
Inkomsten
- boetes
- vergunningen en ontheffingen
- parkeerbelasting
Exploitatiekosten
- interne toerekening
- inhuur
- huur Catharinagarage
- onderhoud en beheer
Kapitaallasten
Resultaat

Prognose 2016 en
verder

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

3.731
226
278
3.227
-2.192
-845
-148
-375
-824
-1.546
-7

Amphiongarage € 968.000
Inrichting terreinen en openbare
ruimte: € 375.000
Automaten, terminals, kleding e.d.:
€ 203.000

Toelichting
1. Per saldo is de parkeerexploitatie nagenoeg in evenwicht. Wanneer de kosten worden
uitgesplitst tussen straatparkeren en de parkeergarages dan ontstaat een ander beeld. Het
straatparkeren levert geld op. De parkeergarages kosten geld. Grofweg is het beeld als
volgt:
a. Catharinagarage: € 440.000 lasten, € 350.000 baten;
b. Amphiongarage: € 1,3 miljoen lasten, € 250.000 baten;
c. Straatparkeren en vergunningen, € 2 miljoen lasten, 3,2 miljoen baten.
2. De helft van de kosten is moeilijk beïnvloedbaar. Dit betreft de kapitaalslasten van de
Amphiongarage en de huur van de Catharinagarage. De kapitaalslasten hebben betrekking
op in het verleden gedane investeringen. Bij de Catharinagarage zijn huurovereenkomsten
tot 2029 afgesloten. De boekwaarde van de Amphiongarage is € 14,7 miljoen.
3. In de prognose 2016 en verder is geen rekening gehouden met het effect van verdergaande
maatregelen, zoals die in hoofdstuk drie van deze rapportage zijn weergegeven.
4. In de prognose zitten diverse kosten die bij overdracht naar een andere partijen
achterblijven bij de gemeente. Dit betreft circa € 0,5 miljoen. Dit betreft kapitaalslasten
voor de inrichting van de openbare ruimte, inzet van personeel op handhaving openbare
ruimte en het voordeel voor de algemene middelen dat ontstaat door een hoge
rekenrente (van 5% ipv 3,4%).
Benchmark kosten
Aan SPARK, een adviesbureau gespecialiseerd in parkeren, is gevraagd een eenvoudige
benchmark uit te voeren naar de kosten. Hierbij zijn de kapitaalslasten en overheadkosten
buiten beschouwing gelaten. Deze kostenposten verschillen tussen gemeenten en zijn sterk
afhankelijk van:
 de datum waarop parkeergarages zijn gerealiseerd, de verschijningsvorm van de garage
(ondergronds, bovengronds, omvang e.d.), de gehanteerde afschrijvingsystematiek
 de wijze van toerekening van overheadkosten vanuit de gemeentelijke organisatie aan
het ‘product’ parkeren.
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Benchmark SPARK

Straat, icl.
vergunningen
Werkelijke kosten per parkeerplaats €
342
Norm kosten per parkeerplaats
€
350
Verschil per parkeerplaats
€
-8
Aantal parkeerplaatsen
2.358
Verschil absoluut
€
-18.875

Terrein
(slagboom)
€
244
€
250
€
-6
385
€
-2.162

Parkeer
Totaal
garage
€
754
€
850
€
-96
657
3.400
€ -63.291 € -84.327

Uit de tabel is af te leiden dat de kosten in Doetinchem € 84.000 lager zijn dan de norm die
wordt gehanteerd in de benchmark. De lagere kosten hangen deels samen met de ingreep in
de bedrijfsvoering die het College van B&W op 1 juli jl. heeft doorgevoerd. Het College van
B&W heeft toen besloten tot: formatiereductie op het gebied van (parkeer)handhaving, een
investeringsstop, minder inhuur en versobering van contracten.
2.8 Landelijke trends en ontwikkelingen
Bij de afweging tussen de verschillende maatregelen en organisatievarianten is niet alleen van
belang inzicht te hebben in de huidige situatie bij parkeren, maar ook op de trends en
ontwikkelingen op het gebied van parkeren.
Bestellen via internet
Een eerste trend is dat Nederlanders steeds meer producten via internet bestellen en thuis
laten bezorgen. Het bezoek aan het centrum van binnensteden staat daarmee onder druk. Als
reactie op deze beweging zijn veel gemeenten en binnenstadondernemers op zoek naar de
mogelijkheden om in de binnenstad een aantrekkelijke beleving te realiseren. Goede
parkeervoorzieningen zijn daarbij een onderdeel van het geheel. Het CROW en ANWB
stellen1 dat: ‘In de toekomst wordt het parkeren niet meer los van andere activiteiten gezien.
Het maakt deel uit van een bereikbaarheidsarrangement, waarbij van tevoren een
parkeerplaats wordt geregeld samen met het vervoer van en naar die parkeerplaats en een
kortingbon voor het lokale museum of voor een kopje koffie in een horecagelegenheid.’ Ook
in Doetinchem speelt deze ontwikkeling. Niet voor niets is er het aanvalsplan binnenstad. Voor
wat betreft parkeren vraagt dit van de gemeente om regie, een servicegerichte benadering en
een aanpak waarbij in samenwerking met de binnenstadondernemers wordt opgetrokken.
Digitalisering van het parkeerproduct
Een tweede trend is de digitalisering van het parkeerproduct. Zo is in 2/3e van de gemeenten
het inmiddels mogelijk om via belparkeren te betalen. In een jaar tijd is het gebruik ervan
verdubbeld. Voor 14% van de automobilisten is het inmiddels de manier om te betalen. De
verwachting is dat in de toekomst betalingen voornamelijk via mobiel en kentekenregistratie
zullen plaatsvinden. Daarbij blijft het niet. Ook de vergunningverlening en de handhaving zullen
in de toekomst vooral digitale processen zijn. Zo maken diverse gemeenten inmiddels gebruik
van een scanauto of scanscooter voor de parkeercontrole. De data die uit dergelijke processen
komt, kan vervolgens weer omgezet worden tot informatie om het parkeeraanbod verder te
optimaliseren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan app’s die vertellen waar een parkeerplaats vrij is
in de buurt van de bestemming, een tariefstructuur die afhangt van de parkeerdruk op dat
moment. Voor parkeerorganisaties vraagt dit om investeringen in technologie en kennis en
expertise om de informatie te verwerken en op basis daarvan te sturen.

1

Trends in parkeren, jaarlijkse uitgave CROW en ANWV
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3. Maatregelen
Het college heeft voor de zomer diverse maatregelen in de bedrijfsvoering doorgevoerd om
het resultaat op het gebied van parkeren te verbeteren. Daarnaast zijn er verdergaande
maatregelen in beeld gebracht. In het onderstaande overzicht zijn deze maatregelen kernachtig
beschreven. In bijlage 2 zijn de maatregelen afzonderlijk toegelicht. Per maatregel is tevens
beoordeeld in hoeverre zij bijdraagt aan de realisatie van het hoofddoel van het ‘Aanvalsplan
binnenstad’; het versterken van de Doetinchemse binnenstad?
3. 1 Verlagen kosten
Nr

Maatregel

Bedrag

Consequenties / haalbaarheid

1.

Afschaffen
bemensing
parkeergarages

€ 40.000

2.

Terugdraaien
achteraf betaald
parkeren
Varkensweide

€ 35.000

3.

Fietsenstalling
niet bemensen

€ 50.000

4.

Minder
parkeerplaatsen

€250-€300
per parkeerplaats

5.

Van dynamisch
naar statisch
PRIS2
Afschrijving
Amphion
herzien

€ 10.000

Toezicht door camera’s. Storingen worden
op afstand verholpen. Als dit niet kan, dan is
er sprake van een aanrijdtijd. Mogelijk dat
klanten het ook een minder veilig idee vinden.
Achteraf betaald parkeren wordt als
klantvriendelijker ervaren dan vooraf. Dit
nadeel is deels te ondervangen via
belparkeren. Kostenvoordeel betreft niet
verhaalbare BTW.
Stalling wordt via cameratoezicht bewaakt.
Hiermee is de service aan bezoekers van de
binnenstad kleiner en is er een groter risico
op schade en diefstal van fietsen.
Door een parkeervisie op te stellen wordt
inzicht verkregen in de afstemming van vraag
en aanbod van parkeerplaatsen. Mogelijk dat
hierdoor ook met minder parkeerplaatsen
kan worden volstaan. De eventuele besparing
hangt af van de parkeervisie.
Bezoekers van de binnenstad kunnen bij een
hoge parkeerdruk minder makkelijk een
parkeerplek vinden.
Bij goed onderhoud is de economische
levensduur van een garage gemakkelijk 50 jaar
en een restwaarde van 25%. Beroep op
hardheidsclausule nota ‘Waardering en
afschrijvingsbeleid vaste activa’ is noodzakelijk
om af te wijken van huidige beleidsregels.
Meerdere gemeenten hebben deze
‘administratieve’ maatregel al geëffectueerd.
De rente op de investering in Amphion is 5%.
Gemiddeld betaald de gemeente 3,4%. Er
vindt een indirecte bijdrage vanuit parkeren
aan de algemene middelen plaats. Een lagere
rekenrente leidt tot een beter resultaat op
parkeren, maar tot een tekort op de
gemeentebegroting.

6.

7.

2

€ 82.000

Herfinanciering
Amphion

€ 236.000

Totaal

€ 458.000

PRIS staat voor parkeerinformatiesysteem.
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Versterken
binnenstad?
Neutraal

Niet
aantrekkelijk

Minder
aantrekkelijk
Neutraal

Minder
aantrekkelijk
Neutraal

Niet
aantrekkelijk

3.2 Verhogen opbrengsten
Nr

Maatregel

Bedrag

Consequenties / haalbaarheid

8.

Fietsenstalling
betalen

€ 150.000

9.

Invoeren
betaald
parkeren op
zondag

€ 140.000

10.

Het verlengen
van de
betaaltijd bij
straatparkeren

€ 75.000

11.

Sturko-terrein
(spoorzone)
betaald
parkeren

€ 200.000

12.

Parkeertarieven € 25.000
extra verhogen per
procent
verhoging

De gemeente biedt een service aan
fietsers die de binnenstad bezoeken door
een bewaakte stalling gratis aan te
bieden. Door geld voor deze service te
vragen ontstaan extra inkomsten.
Consequentie ervan is dat er minder
fietsers hun fiets in de bewaakte stalling
zullen plaatsen en het straatbeeld
verrommelt.
Leidt tot een discussie over het effect op
bezoekersaantallen in de binnenstad.
Inschatting is dat dit effect redelijk
beperkt is, omdat het tarief niet de enige
prikkel is voor een bezoek aan de
binnenstad. Tegelijkertijd past gratis
parkeren wel bij een gastvrije binnenstad.
De huidige betaaltijd loopt tot 18.00 uur
(21.00 uur op koopavond). Verlengen
leidt tot extra inkomsten uit parkeren in
de avonduren en naar verwachting een
betere bezetting van de garages. Nadeel
is o.a. dat bezoek van de binnenstad
inwoners in de avonduren moet betalen.
Om de ontwikkeling op het Intermecoterrein mogelijk te maken is door de
raad besloten dat tot 1-12019 het
parkeren in de spoorzone gratis is.
Invoering levert vergelijkbare inkomsten
op als bijv. de Dr. Bardetplaats.
De parkeertarieven (bovenop de inflatie)
verhogen, levert met 1% levert circa €
25000,- op, rekening houdend met enig
verloop. Een verhoging is geredeneerd
vanuit het reguleren van parkeerdruk
niet nodig. De tariefstelling loopt dan uit
de pas vergeleken met omliggende
gemeenten.

Totaal

€ 465.000
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Versterken
binnenstad?
Niet
aantrekkelijk

Niet
aantrekkelijk

Minder
aantrekkelijk

Minder
aantrekkelijk

Niet
aantrekkelijk

4. Organisatievarianten
4.1 Varianten in beeld
In de paragraaf worden verschillende varianten voor positionering op hoofdlijnen geschetst.
1. Parkeerbedrijf als onderdeel van BUHA
Deze variant sluit aan bij de huidige organisatie van parkeren binnen de gemeente. Het beleid
wordt door Fysieke Ontwikkeling bepaald. Het parkeerbedrijf maakt onderdeel uit van BUHA
en is verantwoordelijk voor de uitvoering van de parkeertaken. Het heeft een adviserende rol
in het parkeerbeleid. Bij verzelfstandiging van BUHA zal er een duidelijkere scheiding tussen
beleid en uitvoering komen. De uitvoering komt meer op afstand te staan. De impulsen om
meer bedrijfsmatig en ondernemend te opereren worden vergroot. Dit is vertaalt zich o.a. in
een bezuiniging van 10% op personeel en overhead. De gemeente behoudt regie als
opdrachtgever en eigenaar en behoudt daarmee zelf de opbrengsten.
2. Samenwerken met andere gemeenten
Als alternatief voor zelf doen of uitbesteden is er de Coöperatie Parkeerservice. Zij komt
voort uit het verzelfstandigd parkeerbedrijf Amersfoort. Vijftien - veelal middelgrote gemeenten zijn inmiddels lid van de coöperatie. De leden hebben stemrecht in de algemene
ledenvergadering, het hoogste orgaan van de coöperatie. Door de uitvoering van parkeertaken
te bundelen en te standaardiseren beogen de leden schaalvoordelen te realiseren en
innovatieve technologieën en faciliteiten te ontwikkelen die voor individuele gemeenten niet
haalbaar zijn. In een dienstverleningsovereenkomst bepalen leden zelf welke producten en
diensten zij van Parkeerservice afnemen. De beleidsverantwoordelijkheid en het
vastgoedeigendom blijft bij de gemeente. Parkeerservice heeft geen winstoogmerk. Gemeenten
kunnen na afloop van de dienstverleningsovereenkomst gemakkelijk uitstappen, waardoor er
bij de coöperatie een prikkel is ingebouwd voor kwaliteitsverbetering en efficiency. Het
exploitatierisico (hogere of lagere inkomsten) blijft in deze variant bij de gemeente.
3. Beheer uitbesteden aan marktpartij(en)
Voor beheer- en onderhoudstaken zijn tal van marktpartijen actief. De gemeente Doetinchem
schakelt deze ook nu al in voor bijvoorbeeld het onderhoud van de automaten, het PRIS en
dergelijke. Het is mogelijk het beheer en onderhoud geheel of in delen op de markt te zetten.
De gemeente bepaalt middels een bestek de voorwaarden waaronder zij het beheer wenst
over te dragen en schrijft hiervoor een aanbesteding uit. Het exploitatierisico (hogere of lagere
inkomsten) blijft ook in deze variant bij de gemeente.
4. De exploitatie van garages overdragen aan marktpartij
Een verdergaande stap is om de parkeergarage(s) te verhuren of te verkopen. Het
exploitatierisico voor dit deel van het parkeerareaal ligt dan bij marktpartijen. De marktpartij
zal vervolgens haar best doen om zoveel mogelijk rendement uit de garage te halen. De
inschatting van marktpartijen van de mate waarin zij in staat zijn om rendement te behalen
bepaalt de hoogte van de huur- of verkoopopbrengst van de gemeente. Beide garage’s zijn
momenteel verliesgevend en krijgen te maken met een concurrerend parkeerproduct van
zowel de gemeente als andere private aanbieders (Mediamarkt). Naar verwachting zullen
marktpartijen alleen geïnteresseerd zijn bij een gereduceerde verhuur- of verkoopprijs. Ook
worden er afspraken gemaakt over het aantal parkeerplaatsen buiten de garages.
Een gemeente kan de exploitatie van het straatparkeren niet overdragen aan een marktpartij.
Het is een overheidstaak. De uitvoering kan wel worden overgedragen.
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5. Samen met Doetinchemse ondernemers

Gemeente en centrumondernemers hebben een gezamenlijk belang waar het de parkeervoorzieningen
betreft. Dat betreft ondermeer de bereikbaarheid van het centrum, aantal en locatie (spreiding) van de
parkeervoorzieningen, tariefstelling en betaaltijden. In deze variant wordt dat gezamenlijk belang
vormgegeven in een publiek-private samenwerking (PPS). De entiteit kan een verzelfstandigde BV zijn
met participatie van ondernemers of een gezamenlijke BV afhankelijk van de mate waarin ondernemers
risicodragend willen participeren. Mogelijk dat ook andere juridische entiteiten passend zijn. Bij de
vormgeving is het cruciaal om de vraag te stellen wat de gemeente uiteindelijk met de PPS wil bereiken
en wat haar rol daarin moet zijn. Mogelijke doelen zijn het behalen rendement, het zoveel mogelijk
beperken van exploitatierisico’s of ondersteuning van de binnenstedelijke economie. Qua rol is een
gemeente bijvoorbeeld goed in het beheer van parkeervoorzieningen, terwijl centrumondernemers
mogelijk beter zijn in het vermarkten van het parkeerproduct en wellicht de bereidheid hebben om (een
deel van) het door hun klanten te betalen tarief voor hun rekening te nemen.

4.2 Overwegingen
Er zijn meerdere overwegingen om te komen tot aanpassing van de organisatievorm:
- grip behouden op parkeren;
- financieel rendement;
- wel of geen kerntaak;
- beperken risico's, stimuleren innovatie;
- inbreng centrumondernemers.
Om te komen tot een keuze voor een variant, zijn hieronder per variant overwegingen
benoemd die een rol spelen bij de keuze voor een van de varianten.
Onderdeel BUHA
BUHA heeft de afgelopen jaren laten zien dat zij in staat is om de parkeervoorzieningen op een
goed niveau te beheren en onderhouden. Als onderdeel van een verzelfstandigd BUHA zijn de
consequenties relatief beperkt. Door te verzelfstandigen, ontstaan er meer impulsen om
bedrijfsmatig te werken. Hiervoor is een taakstelling opgenomen van 10% op personeel en
overhead. De gemeente krijgt in deze variant de tijd om de regierol in te vullen en het beleid
te versterken. Met ondernemers(verenigingen) is het gemakkelijk om tot afstemming te komen
over beleid, uitvoering en samenwerking. De afgelopen jaren zijn hier eerste stappen mee
gezet en goede ervaringen opgedaan. De variant biedt daarmee zekerheid en flexibiliteit. Het
innovatief vermogen van de variant is echter beperkt. Parkeren is geen kerntaak van BUHA en
de omvang van de parkeertaken is relatief klein.
De gemeente Haarlem heeft het parkeerbeheer overgedragen aan Spaarnelanden NV. Dit is
een verzelfstandigd overheidsbedrijf, waarvan de gemeente 100% eigenaar is. Spaarnelanden is
verantwoordelijk voor een integraal beheer openbare ruimte.
Parkeerservice
Bij een overdracht van parkeertaken naar Parkeerservice profiteert Doetinchem van
schaalvoordelen en innovatiekracht. Tegelijkertijd blijft de gemeente flexibel. Het is gemakkelijk
om het lidmaatschap op te zeggen en de parkeertaken daarna elders af te nemen. Op korte
termijn is de winst uit schaalvoordeel en innovatie waarschijnlijk beperkt. De gemeente heeft
de afgelopen jaren namelijk al veel vernieuwd. Voor volgend jaar staat alleen het digitaliseren
van het vergunningensysteem nog in de planning. Bovendien moet rekening worden gehouden
met omvangrijke frictiekosten. Zo zal door overdracht van personeel de overhead binnen de
gemeente moeten worden afgebouwd. Hiervoor is tijd nodig. Op lange termijn is het een
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toekomstbestendig alternatief, waarbij prikkels zijn ingebouwd om te blijven innoveren en te
verbeteren.
Om de frictiekosten te beperken, kan ervoor worden gekozen om de parkeerhandhaving niet
of op termijn uit te besteden. Dit is de taak die relatief de meeste personele inzet vraagt,
waardoor frictiekosten worden beperkt.
De gemeente Zeist heeft alle parkeertaken (inclusief handhaving) overgedragen aan de
coöperatie Parkeerservice, nadat ze niet tevreden waren over het beheer van de garages door
een marktpartij.
Uitbesteden beheer
Bij deze variant wordt ervoor gekozen de markt zijn werk te laten doen. In de markt zijn
meerdere spelers actief die (delen van) de parkeertaken kunnen uitvoeren. Deze marktpartijen
hebben voldoende kennis en kunde in huis om een goed product neer te zetten. Met een
aanbestedingsprocedure zal er waarschijnlijk een scherpe prijs uitrollen als alleen naar de
exploitatiekosten wordt gekeken. Bij deze variant moet wel rekening worden gehouden met
frictiekosten en een beperktere flexibiliteit. Marktpartijen nemen personeel alleen onder
stringente voorwaarden over, overhead kan niet worden doorberekend en de gemeente zal
moeten investeren in een sterke opdrachtgeversrol en hiervoor expertise moeten inhuren.
Net als bij Parkeerservice kan ervoor gekozen worden om de parkeerhandhaving niet - of op
termijn - uit te besteden. Dit is de taak die relatief de meeste personele inzet vraagt, waardoor
frictiekosten kunnen worden beperkt.
De gemeente Tilburg heeft de parkeertaken in twee bestekken via een aanbesteding op de
markt gezet. Bestek 1 is het beheer van de garages en alle techniek (automaten e.d.). Bestek 2
is de parkeerhandhaving. Twee medewerkers van de gemeente beheren beide contracten.
Uitbesteden exploitatie garage’s
Het uitbesteden van de parkeerexploitatie heeft als voordeel dat het exploitatierisico van de
garages wordt overgedragen naar een marktpartij. Daarnaast zal de exploitant investeren in de
uitstraling en service van de garage om extra klanten naar de garage te trekken. Nadeel van
deze variant is dat op dit moment het exploitatierisico echter al bekend is. Bekend is namelijk
dat de garages behoorlijk leeg staan en weinig opbrengsten kennen. Dit betekent dat partijen
de garages alleen tegen een sterk gereduceerde (verhuur)prijs zullen willen overnemen.
Bijkomende implicatie is dat de garages in financiële zin concurreren met het straatparkeren.
Mocht de marktpartij succesvol zijn in het trekken van klanten, dan zal dit ten koste gaan van
de parkeeropbrengsten op straat. Er is immers geen tekort aan parkeerplaatsen in de stad.
De gemeente Maastricht heeft alle parkeergarages overgedragen aan een marktpartij. Deze
marktpartij heeft risicodragend geïnvesteerd in de garages, waardoor de garages een uitstraling
kennen die past bij het imago dat de stad wil uitdragen.
Samen met ondernemers
Het voordeel van deze variant is dat de gemeente en centrumondernemers invulling geven aan
hun gezamenlijke belang in het centrum. De gemeente brengt het beleidskader in en borgt
daarmee onder meer het belang van bewoners, de ondernemers nemen op onderdelen het
exploitatierisico over. Hiermee wordt het gemakkelijker innovatieve product markt12

combinaties uit te werken, zodat parkeren daadwerkelijk een integraal onderdeel wordt van de
beleving die een bezoek aan de binnenstad oproept. Of de variant echt een haalbaar alternatief
is, is op dit moment nog onvoldoende duidelijk. Er zijn op dit moment diverse uitwerkpunten,
zoals de bereidheid van de centrumondernemers om risicodragend in te stappen, de
afbakening van de regie die de gemeente wenst te behouden, de mogelijkheden om elkaar te
versterken en de juridische constructie waarin dit vorm is te geven. Een haalbaarheidsstudie is
dan ook noodzakelijk bij de keuze voor deze variant.
Het merendeel van de nu in de parkeermarkt actieve PPS-en zijn combinaties van gemeenten
en parkeerexploitanten. Voorbeelden daarvan zijn Eindhoven en Maastricht. In de verkenning
zijn geen combinaties van gemeenten met centrumondernemers naar voren gekomen. Wel is
er vanuit één van de Doetinchemse ondernemers een initiatief naar voren gebracht, dat
redelijk aansluit bij deze variant. Enkele andere gemeenten, waaronder Roosendaal, zijn
momenteel ook aan het verkennen hoe ze ondernemers een nadrukkelijke rol kunnen geven in
de exploitatie van het parkeerproduct.
4.3 Kenmerken per variant
Op basis van onderzoek bij gemeenten die een vergelijkbare afweging hebben gemaakt is een
lijst opgesteld met negen onderscheidende kenmerken per variant. In de bijlage is een
toelichting opgenomen per kenmerk.
Kenmerken

Onderdeel
BUHA

Coöperatie
parkeerservice

Uitbesteden
beheer

Uitbesteden
exploitatie
Garages

1. Sturing en
invloed

Regie op beleid
en uitvoering op
afstand

2. Parkeertarief

Maatschappelijk
tarief

Regie op
belangrijkste
beleidskeuzes,
verder invloed als
één van de leden
Maatschappelijk
tarief

Invloed bij de
aanbesteding.
Gedurende
contract
beperkt.
Maatschappelijk
tarief

Invloed bij de
aanbesteding.
Gedurende
contract
beperkt.
Markttarief

3. Inspelen op
ruimtelijke
ontwikkelingen
4. Invloed
ondernemers

In eigen hand

In eigen hand

In eigen hand /
voorwaarden

Voorwaarden

Ruimte voor
maatwerk

Beperkt

Beperkt

Groot

5. Juridisch
6. Aansluiting
organisatievisie
7. Kwaliteit en
deskundigheid

Inbesteden
Ja

Maatwerk kan,
maar is niet het
uitgangspunt
Inbesteden
Ja

Aanbesteden
Deels

Aanbesteden
Deels

Uitzoekpunt
Ja

In ruime mate
aanwezig.

In ruime mate
aanwezig

In ruime mate
aanwezig

Prikkel door
schaalgrootte en
bestaansrecht.
Op korte termijn
weinig voordeel
Frictiekosten
Lange termijn
voordeel

Prikkel alleen bij
eigen voordeel.

Prikkel alleen
bij eigen
voordeel.
Sterk
afhankelijk van
voorwaarden
overdracht

Via inhuur
combinatie van
markt en
gemeente
Nieuwe
productmarkt
combinaties
Sterk afhankelijk
van voorwaarden
overdracht

8. Innovatie
9. Financiën

Schoon, heel &
veilig is goed.
Deskundigheid
via inhuur
Beperkt, weinig
schaalgrootte
Taakstelling op
huidige kosten.
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Voordeel op
exploitatie
Frictiekosten
Investeren in
contractbeheer

Samen met
ondernemers
zelfstandige
entiteit
Gezamenlijk regie,
gezamenlijke
verantwoordelijkheid uitvoering.
Combinatie van
markt en
maatschappelijk
tarief
In eigen hand /
Voorwaarden

4.4. Vervolgstappen
De raad wordt op basis van dit onderzoek gevraagd om een scenario te kiezen om uit te
werken in een businesscase. Per scenario is hieronder geschetst welke stappen in het
vervolgtraject worden gezet:
Als onderdeel van BUHA
Als onderdeel van BUHA volgt besluitvorming omtrent de verzelfstandiging van BUHA.
Hiervoor is al een businesscase opgesteld. De werkzaamheden moeten in de vorm van een
DVO worden vormgegeven. Wel wordt bij keuze voor deze variant aanvullend onderzocht
wat de mogelijkheden zijn om: 1) inbreng vanuit de ondernemers vorm te geven, 2) de
beleidsfunctie te versterken.
Parkeerservice
Bij keuze voor de variant van Parkeerservice zal er een parkeerscan worden uitgevoerd. Per
deeltaak van parkeren worden de huidige kwaliteit, omvang en kosten vergeleken met die van
Parkeerservice. Op basis van dit onderzoek kan bepaald worden of en zo ja welke taken
worden overgedragen. De leden van Parkeerservice moeten ook met deelname van
Doetinchem instemmen.
Uitbesteden beheer of exploitatie garages
Bij de keuze voor het uitbesteden van beheer of het uitbesteden van de garages zal er een
aanbestedingsprocedure volgen. Voordat hiertoe overgegaan kan worden zal het nodige
moeten worden voorbereid. Zo is een heldere parkeervisie en zicht op de parkeerdruk
gewenst. Deze zullen in de fase van de businesscase uitgewerkt worden. Voor de
voorbereiding op de aanbestedingsprocedure is inhuur van een extern deskundige
noodzakelijk.
Samen met ondernemers
Bij de keuze voor samenwerking met ondernemers is de volgende stap om een
haalbaarheidsonderzoek te starten. In deze stap wordt nader ingezoomd op aspecten als: de
bereidheid van ondernemers om risicodragend in te stappen, de doelen die de gemeente wil
bereiken, de juridische vorm waarin de samenwerking kan worden gegoten en welke
organisatievorm daarbij past.
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Bijlage 1
Samenvatting parkeerbeleid
Coalitieakkoord ‘Agenda voor de toekomst’
Eén van de doelen in het coalitieakkoord is het streven naar optimale bereikbaarheid (wonen,
werken en voorzieningen). Met name het aantrekkelijk houden van de binnenstad van
Doetinchem is voor het College belangrijk. Voor inwoners van gemeente Doetinchem en voor
inwoners van omliggende gemeenten. Hiervoor is het van belang dat er goede infrastructuur is
en dat er voldoende parkeerplekken zijn op korte loopafstand van het centrum. Consumenten
willen comfort, kwaliteit en beleving.
Aanvalsplan binnenstad 2015
Hoogleraar Gert-Jan Hospers heeft de identiteit van onze binnenstad onderzocht.
En het functioneren en de toekomst van de stad in kaart gebracht. Zijn onderzoek vormde het
startpunt voor de ontwikkeling van het aanvalsplan binnenstad. Het plan moet leiden tot het
vergroten van de kracht en levendigheid van de binnenstad richting 2030 door verschillende
functies – wonen, werken, ondernemen, leren en recreëren - in de volle breedte elkaar te
laten versterken. In het rapport concluderen Gert-Jan Hospers c.s. dat de Doetinchemse
binnenstad in principe een goede uitgangspositie heeft. Een compacte, goed bereikbare en goed
functionerende binnenstad, gebouwd op menselijke maat en met een belangrijke lokale en
regionale centrumfunctie.
Toch blijkt uit het rapport dat er geen reden is om stil te zitten. Diverse trends en
ontwikkelingen, zoals de bevolkingssamenstelling, consumentengedrag en concurrentiepositie,
maken het noodzakelijk om een duidelijke lijn uit te zetten voor de toekomst. Ook
parkeerbeleving is belangrijk en is als “tobber” opgevoerd in het rapport. De prognose is dat
het aantal bezoekers van de binnenstad de komende jaren weer gaat stijgen door de
aantrekkelijkheid van de binnenstad te verbeteren. (o.a markten, groene binnenstad, betrekken
oude IJssel etc.) Men vraagt ook duidelijk aandacht voor de fietsers. Een groot deel van de
bezoekers komt met de fiets. Dit vraagt goede voorzieningen voor fietsparkeren en de
bereikbaarheid. (fietsroutes).
Nota parkeerbeleid 2012
De nota Parkeerbeleid 2012 is een korte termijn actieplan met daarin maatregelen om het
parkeren in het centrum van Doetinchem te verbeteren. De maatregelen in de nota
parkeerbeleid 2012 zijn als volgt samengevat:
1. voorstel om de schillenstructuur behorende bij de parkeertarieven aan te passen;
2. het betaald parkeergebied uitbreiden met het gebied ten zuiden van de spoorlijn en ten
noorden van de Hamburgerbroeklaan, Melkweg, Brouwerskamp, parkeerterrein
Missetstraat (brandweer) en deel van de Wijnbergseweg;
3. de betaaltijden voor parkeergarage Het Loo en de Catharinagarage op 24 uur per dag
stellen;
4. voor de centrumbewoners handhaven dat parkeren in 1e instantie op eigen terrein moet
geschieden, vervolgens kan de eerste auto worden geparkeerd op een van de
parkeerlocaties behorende bij het kwadrant en de tweede auto moet op de
uitwijkterreinen worden geparkeerd;
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5. ondernemers (die niet afhankelijk zijn van de auto) en werkers uitsluitend de mogelijkheid
geven een vergunning te kopen voor Varkensweide, Rivierstraat, parkeerkuil Croonemate,
Sturko en parkeergarage Het Loo;
6. het Sturkoterrein aan te wijzen voor parkeerplaats voor marktkooplieden;
7. parkeerterreinen Dr. Hubernoodtplaats en Kapoeniestraat aanwijzen als zijnde
vergunninghoudersparkeerplaatsen met uitzondering van een aantal parkeerplaatsen waar
het hoge tarief gaat gelden;
8. onderzoek uitvoeren naar alternatieve betaalmethodes;
9. het gratis parkeren voor houders van een gehandicaptenparkeerkaart op nietgehandicaptenparkeerplaatsen in te trekken en het aantal gehandicaptenparkeerplaatsen in
het centrum uitbreiden;
10. onderzoek doen naar de wenselijke organisatie-/exploitatievorm voor het ‘parkeerbedrijf’.
Mobiliteitsplan 2007
Het mobiliteitsplan geeft de (strategische) kaders aan voor de bereikbaarheid/mobiliteit van de
stad. De gemeente Doetinchem vervult een belangrijke centrumfunctie in de Achterhoek. De
grote regionale aantrekkingskracht is enerzijds bepaald door de centrale ligging en anderzijds
door het aanbod aan voorzieningen, werkgelegenheid en woonmilieus.
Om de binnenstad en de industrieterreinen van Doetinchem bereikbaar te houden moet een
samenhangend pakket van maatregelen worden gerealiseerd dat bestaat uit infrastructurele
maatregelen voor de auto, goed bereikbare en vindbare parkeergelegenheden en een
hoogwaardig fietsnetwerk. Een hoogwaardig parkeersysteem is van groot belang voor het
economisch functioneren van de binnenstad. Een dergelijk systeem wordt gekenmerkt door
goede bereikbaarheid, vindbaarheid, voldoende capaciteit en nabijheid van het winkelgebied.
In de huidige situatie zijn in en rondom de Doetinchemse binnenstad circa 3400 openbare,
betaalde parkeerplaatsen aanwezig, voor bezoekers, bewoners en werkenden. Uit
parkeeronderzoek (2005) blijkt dat alleen op de zaterdag, de koopavond en de dinsdagochtend
sprake is van een piekbelasting. Die belasting is niet dusdanig (maximaal gemiddeld 85%
bezettingsgraad) dat in de huidige situatie sprake is van capaciteitsgebrek.
Voor de toekomstige aantallen, vorm en situering zijn de volgende uitgangspunten te hanteren:
- Parkeervoorzieningen zoveel mogelijk situeren bij de inprikkers naar het centrum;
- Het aanbod aan parkeerplaatsen bij de inprikkers afstemmen op de verdeling van de
- autobezoekers over de inprikkers;
- Uit oogpunt van ruimtelijke kwaliteit verdient het parkeren in gebouwde voorzieningen
- de voorkeur;
- Parkeervoorzieningen voor winkelend publiek bij voorkeur realiseren binnen een
- loopafstand van maximaal 300 meter van het winkelgebied;
- Nieuwe woonontwikkelingen in de binnenstad voorzien in (maximaal) de eigen
parkeerbehoefte.
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Bijlage 2
Toelichting maatregelen
1 Afschaffen bemensing garages
besparing ca. € 40.000,- per jaar
Wat?
De garages waren 24 uur tot voor kort per dag bemenst. In het kader van de
bedrijfsvoeringsmaatregelen is bemensing in de nachtelijke uren afgeschaft. Het sluiten en de
achtervang 's nachts wordt nu geregeld met toezichthouders. Door in de dagperiode ook over
te gaan op beheer op afstand in de dagperiode kan verder worden bespaard. Wel moeten dan
de garages en Varkensweide 'op afstand' worden beheerd (techniek/cameratoezicht).
Hoe?
Voor het beheer op afstand kan een contract worden gesloten met een parkeerexploitant of
bewakingsbedrijf, die beschikt over een beheercentrale. Voor het verhelpen van storingen,
verrichten van onderhoud en om in geval van calamiteiten op te treden, wordt dan van een
eigen dienst van die exploitant of lokaal bedrijf gebruik gemaakt.
Voordelen
Het het afschaffen van bemensing in de garages kan circa € 100.000,- /jr. worden bespaard.
Wel dient rekening gehouden te worden met kosten voor het 'beheer op afstand' (ca.
€40.000,- /jr.) en kosten voor service /calamiteitopvolging (ca. € 20.000,- /jr). De netto
besparing bedraagt daardoor €40.000,- per jaar.
Nadelen
De garages vormen nu een visitekaartje voor de binnenstad. Het niet bemensen is minder
klantvriendelijk. Bij calamiteiten die niet op afstand opgelost kunnen worden, moet er rekening
worden gehouden met aanrijtijden. Mogelijk geeft de afwezigheid van een beheerder sommige
gebruikers bovendien een minder veilig gevoel, waardoor er een drempel ontstaat om van de
garage gebruik te maken.
Aantrekkelijkheid Binnenstad: Neutraal
Met parkeren op afstand kan nog steeds een goede, bereikbare parkeervoorziening worden
aangeboden. De maatregel raakt niet direct de aantrekkelijkheid van de binnenstad.
2 Terugdraaien achteraf betaald parkeren Varkensweide
besparing € 35.000,- per jaar
Wat?
Op de Varkensweide is in 2012 achteraf betaald parkeren ingevoerd. Consequentie hiervan is
dat de gemeente 21% btw moet afdragen over de inkomsten. Bij straatparkeren op de
openbare ruimte geldt geen verplichting tot het afdragen van btw. De inkomsten op
Varkensweide zijn ca. € 230.000,- per jaar; waarover € 48.000,- btw betaald wordt.
Hoe?
De parkeerinstallatie (slagboom en betaalautomaten) op Varkensweide worden vervangen
door straatautomaten. In tegenstelling tot de huidige situatie wordt er weer gehandhaafd.
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Terugdraaien van achteraf betaald parkeren in de garages is in theorie ook een optie. Echter de
desinvestering is groter en er is een reëel risico dat de btw op de oorspronkelijke investering
terug moet worden betaald. De besparing is waarschijnlijk negatief.
Voordelen
De directe besparing aan btw bedragen € 48.000,- per jaar. Daar staat tegenover dat kosten
gemaakt moeten worden voor de investering in straatautomaten (€ 4.500,- /jr investeringslast)
en voor het beheer/onderhoud daarvan € 4.000,- jaarlijks. Daarnaast is sprake van
handhavingkosten (uitgangspunt 2 uur /wk van ca. €5.000,- /jr.). De netto besparing bedraagt
daarmee ca. € 35.000,Nadelen
Deze maatregel heeft als consequentie dat er vooraf betaald moet worden, terwijl door de
ondernemers is aangedrongen op achteraf betaald parkeren. Dit nadeel is deels te
ondervangen door de invoering van belparkeren. Via deze methode is achteraf betaald
parkeren mogelijk.
Daarnaast moet rekening worden gehouden met eenmalige kosten. Allereerst is er sprake van
een desinvestering in omdat de huidige apparatuur met nog een restwaarde vervangen moet
worden. Dit leidt wel tot structureel lagere lasten. Daarnaast stuit het uit het btw-regime
halen van het terrein mogelijk op problemen met de fiscus, omdat de investeringen in het
terrein en parkeerapparatuur ten laste van het BTW-compensatiefonds zijn gebracht. Nader
onderzoek is nodig om de financiële omvang te kunnen bepalen.
Aantrekkelijkheid Binnenstad: Niet aantrekkelijk
Nog niet iedereen maakt gebruik van belparkeren. De Varkensweide wordt momenteel
redelijk goed gebruikt.
3 Fietsenstalling Nieuwstad niet bemensen
besparing ca. € 50.000,- per jaar
Wat?
In de huidige situatie bedragen de totale kosten van de fietsenstallingen ca. € 150.000,-. Dat
bedrag is ruwweg opgebouwd uit kosten voor bemensing van ca. € 120.000, en voor €
30.000,- huur van de stalling Perlstein. Als de Nieuwstad niet meer wordt bemenst, wordt ca.
50.000 bespaard.
Hoe?
Hoewel op serviceniveau wordt ingeleverd, kunnen de stallingen in plaats van bemenst te
worden ook met een videosysteem op afstand bewaakt worden. Dit geldt niet voor de
Perlstein. Deze locatie is, omdat deze ondergronds ligt en helemaal is afgesloten, niet geschikt
voor onbewaakte stalling.
Voordelen
Met bezuinigen op bemensing, kan een besparing worden bereikt van ca, € 60.000,-. Daar staat
tegenover dat het nodig is videobewaking aan te brengen (zie samenhang met de maatregel
bemensing garages). Voor een video-installatie dient rekening gehouden te worden met een
eenmalige investering van ca. € 20.000,- (€ 3.000 per jaar investeringslast) en met het
bewaken/beheren van de beelden daarvan ca. € 5.000,- per jaar.
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Nadelen
Het serviceniveau neemt af, wat ertoe kan leiden dat er meer fietsen in openbaar gebied
gestald worden.
Aantrekkelijkheid Binnenstad: Minder aantrekkelijk
Bereikbaarheid van fietsers in de binnenstad is een speerpunt in het aanvalsplan Binnenstad.
Zonder bemensing blijft de locatie weliswaar beschikbaar, echter het serviceniveau aan fietsers
gaat achteruit.
4 Minder parkeerplaatsen
besparing PM, ca. € 250 - € 300 per afgeschafte parkeerplaats
Wat?
De gemeente exploiteert momenteel zo'n 3.400 parkeerplaatsen. Uit bezettingsmetingen blijkt
dat de bezettingsgraad op drukke momenten (zaterdagmiddag) gemiddeld ca. 70% bedraagt.
Dat biedt mogelijkheden om het aantal parkeerplaatsen terug te brengen, waarmee bespaard
kan worden op de beheer- en onderhoudskosten.
Hoe?
Door een parkeervisie op te stellen wordt inzicht verkregen in de afstemming van vraag en
aanbod van parkeerplaatsen. Mogelijk dat hierdoor ook met minder parkeerplaatsen kan
worden volstaan. Bij het onderzoek worden ook de particuliere parkeerplekken betrokken. Er
zijn veel terreinen binnen de ‘schil’, waarbij de indruk bestaat dat niet voor iedere particuliere
parkeerplaats conform het bestemmingsplan is.
Voordelen
Door met name op niet renderende locaties parkeerplaatsen op te heffen, wordt bespaard op
de beheer- en onderhoudskosten en kan de bezetting van andere locaties worden verbeterd.
Minder parkeerplaatsen leidt tot lagere kosten. Er zijn minder automaten nodig en minder
handhavingscapaciteit. Ter indicatie: in de benchmark van SPARK zijn de normkosten per
parkeerplaats € 350. Daar staan extra kosten voor beheer van openbare ruimte tegenover
waardoor de besparing iets lager zal uitvallen. Een dergelijke besparing zal overigens pas na
verloop van tijd worden bereikt.
Nadelen
Het aantal parkeerplaatsen is afgestemd op de aanwezige functies. Door ontwikkelingen op dat
gebied (o.a. leegstand), is ook het gebruik afgenomen. Met het opheffen van parkeerplaatsen
dient derhalve zorgvuldig te worden omgegaan, om bijvoorbeeld geen belemmering te vormen
bij het aantrekken van de economie en de opvang op piekmomenten (o.a. koopzondagen).
Risico is dat het afschaffen van een goed renderende parkeerplek leidt tot lagere opbrengsten.
Inzicht middels een parkeerbalans is nodig om een scherp zicht op de effecten te verkrijgen.
Aantrekkelijkheid Binnenstad: Neutraal
Zelfs op de meeste piekmomenten zijn er nu voldoende parkeerplaatsen beschikbaar. Als de
plaatsen met beleid worden weggehaald, dan hoeft dit niet ten koste te gaan voor de
aantrekkelijkheid van de binnenstad.
5 Van dynamisch naar statisch PRIS
Besparing van ca. € 10.000,- per jaar
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Wat?
In 2010 is het parkeerroute informatie (PRIS) aangelegd voor een bedrag van ca.
€ 300.000,-. Doel van het PRIS is om de verkeersstromen in de stad zo efficiënt mogelijk te
laten verlopen richting de parkeergarages en -terreinen. Ook wordt hiermee een service
geboden aan de bezoekers van het centrum van Doetinchem. Op dit moment is het PRIS een
dynamisch systeem. De weggebruiker kan zien of een garage of een terrein vol of beschikbaar
is.
Hoe?
Het is mogelijk om het PRIS om te bouwen naar een statisch verwijssysteem. Dit scheelt in de
beheerkosten. Op korte termijn kan dit door de Vol/Vrij informatie uit te zetten. Op termijn is
het wenselijk de displays (voorplaten) te vervangen of aan te passen, om meldingen over
storingen te voorkomen. De kosten van vervangen van de displays worden geraamd op
eenmalig € 10.000,-.
Voordelen
De jaarlijkse kosten van het beheer en onderhoud bedragen ongeveer € 12.000,-.Voor het
parkeerbedrijf kan hiermee een besparing van ca. € 10.000,- per jaar worden bereikt.
Nadelen
Er is een minder hoog service niveau door weghalen van het dynamische systeem. Ook is er
afstemming nodig met exploitant Mediamarktgarage die net een uitbreiding op het PRIS heeft
gerealiseerd.
Aantrekkelijkheid Binnenstad: Minder aantrekkelijk
Het PRIS is een service aan bezoekers van de binnenstad. Door het statisch maken van het
systeem gaat de service iets omlaag. Overigens zal in de toekomst het belang van het PRIS
mogelijk afnemen. Op dit moment wordt er geëxperimenteerd met app’s die vergelijkbare
informatie via de mobiel toezenden.
6 Afschrijving Amphion herzien
Lagere exploitatielasten van € 82.000,- per jaar
Waarom?
Op dit moment wordt bij het Amphiongarage rekening gehouden met een afschrijvingstermijn
van 40 jaar en de restwaarde is nul. Dit is conform de uitgangspunten uit de financiële
verordening en interne richtlijnen. De herziening houdt in dat wordt uitgegaan van een
afschrijving in 50 jaar en een restwaarde van 25%.
Er zijn een tweetal argumenten waarom herziening van de afschrijving kan worden overwogen.
Allereerst is het, gezien de bestemming die rust op het gebouw, zeer waarschijnlijk dat het
gebouw na 50 jaar tenminste 25% van haar economische waarde behoudt. Zeker als het
gebouw adequaat wordt onderhouden. Ten tweede is er bij investeringen in parkeergarages
veelal sprake van een onrendabele top. Bij de realisatie van de Amphiongarage is ervan
uitgegaan dat deze onrendabele top was op te vangen. In eerste instantie door verliezen uit de
reserve Parkeerfonds op te vangen. Daarna zou door toename van gebruik en
tariefsverhogingen de exploitatie weer sluitend zijn. De werkelijkheid van gebruik en tarief laat
een andere ontwikkeling zien. Reden om structurele maatregelen te nemen en het effect van
deze onrendabele top op de exploitatie te verlagen.
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Hoe?
De regels omtrent het waarderen en afschrijven van activa zijn vastgelegd in de financiële
verordening 2012 en in interne richtlijnen. Hier kan alleen gemotiveerd van worden
afgeweken. Dit vraagt een expliciete afweging door de gemeenteraad.
Voordelen
Een herziening van de afschrijvingsregels levert lagere exploitatielasten op. Dit betekent dat er
minder noodzaak is om maatregelen door te voeren die direct impact hebben op de kosten,
service en / of opbrengsten bij parkeren.
Nadelen
Met de herziening wordt afgeweken van de huidige uitgangspunten en voorschriften. Hiermee
wordt mogelijk een precedent geschapen om vaker af te wijken van de afschrijvingsregels.
Daarnaast loopt de gemeente het risico dat na afloop van de afschrijvingsperiode de
restwaarde van de garage minder is dan 25% van de aanschafwaarde. Dit risico is gezien de
bestemming die rust op het gebouw en rekening houdend met 50 jaar loon- en prijsstijgingen
klein.
Aantrekkelijkheid Binnenstad: Neutraal
Het verlengen van de afschrijvingstermijn en het hanteren van een restwaarde leidt niet tot
wijzigingen in de aantrekkelijkheid van de binnenstad.
7 Herfinanciering Amhiongarage
Opbrengst maximaal ca. € 236.000,- per jaar
Wat?
De gemeente hanteert voor de investering in Amhion een rekenrente van 5%. De gemiddelde
rentelasten van de gemeente zijn echter met 3,4% lager. Door de hogere rekenrente vind er
een indirecte bijdrage vanuit parkeren plaats aan de algemene middelen.
Hoe?
Door de rekenrente van 3,4% te hanteren wordt er € 236.000 bespaard aan kapitaalslasten bij
het product parkeren. Bij het doorvoeren van de maatregel valt de besparing bij maatregel 6
lager uit.
Voordelen
De toerekening van werkelijke kosten wordt zuiverder doorgevoerd. De aanpassing van de
rente is positief voor het resultaat op de parkeerexploitatie.
Nadelen
Als er een besparing van € 236.000 wordt ingeboekt op parkeren, dan ontstaat er een even
groot tekort op de gemeentebegroting. Hiervoor ontbreekt dekking en dit leidt mogelijk op
andere onderdelen van de begroting tot lastenverzwaring voor bewoners.
Aantrekkelijkheid Binnenstad: Niet aantrekkelijk
Maatregel is op zichzelf neutraal. Echter de consequentie van een lastenverzwaring is mogelijk
niet aantrekkelijk voor de binnenstad.
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8 Betalen voor gebruik fietsenstallingen
Opbrengst maximaal ca. € 150.000,- per jaar
Wat?
Als alternatief voor het afschaffen van bemensing in de fietsenstallingen, kan ook worden
overwogen om de stallingen betaald te maken.
Hoe?
De kosten per gestalde fiets bedragen momenteel ca. € 0,80. Gelet hierop kan een
tariefstelling van € 0,50 (ingroeimodel) tot € 1,00 per gestalde fiets (volledig kostendekkend,
omdat naar verwachting het aantal gebruikers afneemt) worden overwogen.
Voordelen
Voor het parkeerbedrijf kan hiermee een besparing van € 150.000,- worden bereikt. Dit kan
door de gebruiker te laten betalen voor het product dat wordt afgenomen.
Nadelen
Als betaald moet worden voor het stallen van een fiets zal dat er toe leiden dat een groot
aantal fietsers geen gebruik van de stallingen meer zal maken. Daarnaast geldt dat naarmate het
tarief hoger wordt, een groter deel van de fietsparkeerders zal afhaken. Consequentie is dat
meer fietsen in openbaar gebied gestald worden, wat tot een rommelig beeld in het centrum
leidt. Er is in 2007/8 een proef gedaan met de fietsenstalling Perlstein. Deze was eerst gratis ter
kennismaking, daarna betaald (laag tarief). Gevolg was dat weinig to geen fietsers meer gebruik
maakten van de stalling.
Aantrekkelijkheid Binnenstad: Niet aantrekkelijk
Door te betalen wordt een bezoek aan de binnenstad met de fiets ontmoedigd.
9 Invoeren betaald parkeren op koopzondagen
Opbrengst van ca. € 140.000,- per jaar.
Wat?
In Doetinchem is het winkelcentrum op 12 zondagen per jaar geopend. Deze koopzondagen
worden goed bezocht. Het parkeren is op deze dagen gratis. Door op koopzondagen (tegen
gereduceerd tarief) betaald parkeren in te voeren, kunnen extra inkomsten gegenereerd
worden.
Hoe?
Betaald parkeren op koopzondagen kan relatief eenvoudig worden ingevoerd. De wijzigingen
voor de parkeerapparatuur kan op afstand worden ingesteld. Wel dient e.e.a. ook formeel
geregeld te worden door opname in de parkeerbelastingverordening.
Voordelen
Als op de koopzondagen betaald parkeren wordt ingevoerd, dan levert dit - bij een
gereduceerd tarief - op jaarbasis ca. € 140.000,- aan extra inkomsten op. Door van een
gereduceerd tarief uit te gaan, wordt de effecten voor de gebruiker beperkt. Bijkomend
voordeel is dat het parkeergedrag (gratis parkeren is kennelijk geen regel) daarmee wordt
verbeterd.
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Nadelen
Uit onderzoek is gebleken dat betaald parkeren en de (hoogte van de) tarieven een
ondergeschikte rol spelen bij binnenstadbezoek. Het winkelaanbod, de aantrekkelijkheid van de
binnenstad en de aanwezigheid van evenementen en activiteiten zijn belangrijkere factoren.
Ondernemers in de binnenstad willen een lage drempel voor bezoekers om op koopzondagen
naar de binnenstad te komen. De binnenstadondernemers vrezen voor omzetverlies. Dat
effect kan –waar met de hier aangegeven opbrengstverwachting al van wordt uitgegaanworden beperkt door van een lager tarief dan door de week uit te gaan.
Aantrekkelijkheid Binnenstad: Niet aantrekkelijk
De koopzondagen zijn druk bezocht. Met het invoeren van betaald parkeren wordt de
binnenstad minder aantrekkelijk. Dit is mogelijk deels op te vangen door een gereduceerd
dagtarief is samenspraak met acties met binnenstadondernemers.
10 Het verlengen van de betaaltijd bij straatparkeren
Opbrengst van ca. € 75.000 per jaar.
Wat?
De huidige betaaltijd loopt tot 18.00 uur (21.00 uur op koopavond). Verlengen leidt tot extra
inkomsten uit parkeren in de avonduren en een betere bezetting van de garages.
Hoe?
De betaaltijden kunnen relatief eenvoudig verlengd worden tot 21.00 uur per dag
(samenvallend met de toegestane openingstijden van o.a. supermarkten). Daarvoor dienen de
instellingen in de automaten aangepast te worden en dient de parkeerbelastingverordening
aangepast te worden.
Voordelen
Het verlengen van de betaaltijden levert op jaarbasis naar verwachting ca. € 100.000,- aan
extra inkomsten op. Verlengen van de betaaltijden betekent ook dat gedurende de betaaltijden
gehandhaafd moet worden. Dit leidt tot meerkosten van ca. € 25.000,- per jaar. Per saldo
levert het een financieel voordel op van € 75.000.
Nadelen
Nadelen zijn de effecten die hier het gevolg van zijn voor o.a. sociaal bezoek en weerstand bij
bezoekers en binnenstadondernemers.
Aantrekkelijkheid Binnenstad: Minder aantrekkelijk
Het verlengen van de betaaltijden treft niet zo zeer de winkeliers, maar wel de horeca en
bezoekers van bewoners. Het is daarmee minder aantrekkelijk voor de binnenstad.
11 Spoorzone betaald parkeren
Opbrengst van € 200.000 per jaar.
Wat?
Om de ontwikkeling op het Intermeco-terrein mogelijk te maken is door de raad besloten dat
tot 1-1 2019 het parkeren in de spoorzone gratis is.
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Hoe?
De spoorzone is formeel betaald gebied. Het tijdelijk gratis maken van het Sturkoterrein en
spoorzone zuid maakt deel uit van de overeenkomsten met de ontwikkelaar van het
Intermecoterrein. Dit geldt naar verwachting ook voor afspraken met Prorail/NS Infra. Over
het weer invoeren van betaald parkeren zal overleg met partijen moeten plaatsvinden.
Voordelen
Invoering levert na openstelling van de winkels in het Intermeco gebied vergelijkbare
inkomsten op als bijv. de Dr. Bardetplaats. Indicatief gaat het om ca. € 200.000,- per jaar.
Bijkomend effect is dat het Sturko-terrein niet meer gratis is, waardoor een deel van de
parkeerders zal verhuizen naar betaalde locaties.
Nadelen
Er is een toezegging gedaan om tot 1 januari 2019 geen betaald parkeren in te voeren in de
spoorzone. Deze wordt bij keuze voor deze maatregel herroepen. Mogelijk dat de
ontwikkelaar en diens hurende winkeliers er welwillend tegenover staan. Risico bestaat dat zij
op enigerlei wijze gecompenseerd willen worden en een claim neerleggen bij de gemeente.
Aantrekkelijkheid Binnenstad: Minder aantrekkelijk
Het sturco-terrein wordt veel gebruikt door treinreizigers en werknemers in de binnenstad.
Op marktdagen wordt het terrein bovengemiddeld gebruikt door bezoekers. Te overwegen is
om acties in te stellen voor langparkeerders en forensen in overleg met Arriva / Prorail en
ondernemers.
12 Tarieven extra verhogen
1% tariefsverhoging levert ca. € 25.000,- extra inkomsten op.
Wat?
De parkeertarieven in Doetinchem worden normaliter jaarlijks geïndiceerd met de prijsindex
bruto binnenlands product. Door een extra verhoging door te voeren kunnen extra inkomsten
worden verkregen. Ter indicatie: 1% tariefsverhoging levert ca. € 25.000,- aan extra
kinkomsten op.
Hoe?
Extra verhogen van de parkeertarieven kan alleen effectief worden doorgevoerd als sprake is
van een stappen van € 0,10 in verband met muntinworp in de automaten. Voor het
€ 1,20 tarief is derhalve een stijging van minimaal 8% nodig. Een tariefsaanpassing kan ook
worden doorgevoerd door bepaalde tariefklassen wel/niet te verhogen. In beginsel wordt
eenzelfde verhoging toegepast voor het vergunninghouderparkeren.
Voordelen
Het verhogen van de parkeertarieven leidt tot extra inkomsten. Bij een eenmalige tariefstijging
van 5% (wijze waarop nader in te vullen) wordt ca. € 100.000 tot € 125.000,- extra verdient.
Naarmate sprake is van een sterkere stijging zal een groter aandeel parkeerders afhaken of op
goedkopere locaties gaan parkeren.
Nadelen
In de huidige situatie loopt Doetinchem redelijk in de pas met vergeleken met omliggende
gemeenten. Verder ophogen van de tarieven is risicovol, met name met het € 2,40 /uur tarief
moet zorgvuldig worden omgegaan. Uit ervaring is daarnaast gebleken dat het doorvoeren van
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tariefsverhogingen op korte termijn slechts beperkt tot extra inkomsten leidt, omdat het
gebruik afneemt. Het ophogen van de tarieven zal daarnaast op weerstand stuiten bij de
ondernemers en is in het licht van onder meer het aanvalsplan binnenstad minder aan te
bevelen.
Aantrekkelijkheid Binnenstad: Niet aantrekkelijkheid
Het verhogen van tarieven is niet aantrekkelijk voor de binnenstad.
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Bijlage 3
Kenmerken per organisatievariant
Op basis van onderzoek bij gemeenten die een vergelijkbare afweging hebben gemaakt is een
lijst opgesteld met negen onderscheidende kenmerken per variant. Deze zijn weergegeven in
de onderstaande tabel. Na de tabel volgt een toelichting per kenmerk.
Kenmerken

Onderdeel
BUHA

Coöperatie
parkeerservice

Uitbesteden
beheer

Uitbesteden
exploitatie
Garages

1. Sturing en
invloed

Regie op beleid
en uitvoering op
afstand

2. Parkeertarief

Maatschappelijk
tarief

Regie op
belangrijkste
beleidskeuzes,
verder invloed als
één van de leden
Maatschappelijk
tarief

Invloed bij de
aanbesteding.
Gedurende
contract
beperkt.
Maatschappelijk
tarief

Invloed bij de
aanbesteding.
Gedurende
contract
beperkt.
Markttarief

3. Inspelen op
ruimtelijke
ontwikkelingen
4. Invloed
ondernemers

In eigen hand

In eigen hand

In eigen hand /
voorwaarden

Voorwaarden

Ruimte voor
maatwerk

Beperkt

Beperkt

Groot

5. Juridisch
6. Aansluiting
organisatievisie
7. Kwaliteit en
deskundigheid

Inbesteden
Ja

Maatwerk kan,
maar is niet het
uitgangspunt
Inbesteden
Ja

Aanbesteden
Deels

Aanbesteden
Deels

Uitzoekpunt
Ja

In ruime mate
aanwezig.

In ruime mate
aanwezig

In ruime mate
aanwezig

Prikkel door
schaalgrootte en
bestaansrecht.
Op korte termijn
weinig voordeel
Frictiekosten
Lange termijn
voordeel

Prikkel alleen bij
eigen voordeel.

Prikkel alleen
bij eigen
voordeel.
Sterk
afhankelijk van
voorwaarden
overdracht

Via inhuur
combinatie van
markt en
gemeente
Nieuwe
productmarkt
combinaties
Sterk afhankelijk
van voorwaarden
overdracht

8. Innovatie
9. Financiën

Schoon, heel &
veilig is goed.
Deskundigheid
via inhuur
Beperkt, weinig
schaalgrootte
Taakstelling op
huidige kosten.

Voordeel op
exploitatie
Frictiekosten
Investeren in
contractbeheer

Samen met
ondernemers
zelfstandige
entiteit
Gezamenlijk regie,
gezamenlijke
verantwoordelijkheid uitvoering.
Combinatie van
markt en
maatschappelijk
tarief
In eigen hand /
Voorwaarden

1. Sturing en invloed
De invloed van de gemeente is het grootst in de variant waarbij het parkeren onderdeel blijft
van BUHA. De gemeente kan als eigenaar van BUHA invloed uitoefenen op de koers van het
bedrijf en als opdrachtgever bepalen welke diensten zij afneemt. Ook bij parkeerservice kan de
gemeente bepalen welke onderdelen zij afneemt. In de koers van het bedrijf is echter minder
invloed, omdat de koers van Parkeerservice in gezamenlijkheid met de andere leden wordt
bepaald. Bij een overdracht aan een marktpartij heeft de gemeente aan de voorkant van het
traject – bij het formuleren van de voorwaarden in het bestek – veel invloed. Contract is star
en leidt tot scherp aanbesteden, bij wijzigingen meerwerk. Bij samenwerking met ondernemers
daalt de invloed van de gemeente. Waarover de gemeente wel en niet zeggenschap houdt, is
onderdeel van de afspraken.
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2. Parkeertarief
Bij de overdracht van de exploitatie van de parkeergarages heeft de gemeente geen invloed op
het tarief. In een aanbestedingsprocedure zou de gemeente hier wel voorwaarden aan kunnen
stellen. Echter dan verkleint de gemeente het ondernemerspotentieel en wordt eventuele
verkoopopbrengst van de garages kleiner. In de andere varianten kan de gemeente het tarief
vaststellen, maar draagt zij daarmee dus ook (deels) het exploitatierisico. Een daling in het
gebruik van parkeervoorzieningen leidt tot lagere opbrengsten. Bij de overdracht van de
parkeergarages is dit het risico van de marktpartij. Bij samenwerken met de ondernemers is
het tarief onderdeel van de afspraken tussen gemeenten en ondernemers. Het ligt echter voor
de hand om hier de ondernemers een zekere mate van vrijheid in te geven.
3. Inspelen op (ruimtelijke) ontwikkelingen
Als onderdeel van BUHA en bij Parkeerservice kan de gemeente gemakkelijk ruimtelijke
ontwikkelingen doorvoeren, zonder dat hiervoor uitgebreid moet worden overlegd met de
uitvoerder van de parkeertaken. Bij overdracht aan een marktpartij en bij samenwerking met
de centrumondernemers zullen er afspraken gemaakt worden, zeker als zij risicodragend
participeren. Bij uitbesteding van het beheer zal dit vooral betrekking hebben op aanpassingen
in de werkomvang. Stel: de gemeente vermindert 10% van het aantal parkeerplaatsen, wie
krijgt dan het kostenvoordeel van de lagere inzet? Bij de uitbesteding van de exploitatie van de
garages zullen er aanvullende afspraken gemaakt worden over bijvoorbeeld de tarieven en het
aantal parkeerplaatsen op het straatparkeren. Als de gemeente de tarieven op straat sterk laat
dalen, dan gaat dit immers ten koste van de exploitant van de garage.
4. Invloed ondernemers
Bij BUHA is maatwerk in de uitvoering goed mogelijk. Bij Parkeerservice is 'maatwerk'
mogelijk, maar dit is niet het uitgangspunt. Juist door standaardisatie behaalt de organisatie
schaalvoordeel. Maatwerk is dan ook relatief duur. Marktpartijen zien ondernemers als een
partner in de stad, maar voor de invulling van samenwerking is deze over het algemeen
beperkt. Hierbij wordt opgemerkt dat bij uitbesteding van de garages het primaire belang gelijk
is. Zowel de ondernemer als de garage-exploitant is gebaat bij een hoog bezoek van de
binnenstad. In de PPS is de invloed van de centrumondernemers het grootst. Met hen worden
afspraken gemaakt over zeggenschap, rendement en risico’s.
5. Juridisch
Bij verzelfstandiging van BUHA en bij de coöperatie parkeerservice wordt er een beroep
gedaan op inbesteding, waardoor het werk één op één gegund kan worden. In de
uitbestedingsvarianten is er een aanbestedingstraject nodig. Bij een PPS-constructie met
ondernemers zal een vorm van een gezamenlijke organisatie nodig zijn. Belangrijk uitzoekpunt
is hoe de organisatie het best vormgegeven kan worden.
6. Aansluiting organisatievisie
In de organisatievisie wordt gekozen voor verbonden uitvoering en meer uitvoerende taken op
afstand. In alle gevallen worden de taken op afstand gezet en ontstaan er meer impulsen om
bedrijfsmatig te werken. Als onderdeel van BUHA is het gemakkelijkst om deze stap
beheersbaar te laten verlopen en als kernorganisatie te wennen aan de regierol. Het kan ook
een opstap zijn naar een van de andere varianten. Bij uitbesteding en samenwerking met
ondernemers vraagt dit tijd en / of externe expertise om dit goed in te vullen.
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7. Kwaliteit en deskundigheid
BUHA heeft veel kennis en kunde in huis om de omgeving schoon, heel en veilig te
onderhouden. Dit geldt ook voor de parkeertaken. Het managen van de informatiestromen en
daarop pro-actief anticiperen, vraagt specifieke deskundigheid die niet in eigen huis voorhanden
is. Hierop wordt ingehuurd en dit is relatief kwetsbaar. Deze deskundigheid is bij de
marktpartijen en Parkeerservice in ruime mate aanwezig. De centrumondernemers hebben
geen specifieke deskundigheid als het gaat om exploitatie en beheer van parkeervoorzieningen.
Om deze kwetsbaarheid te ondervangen zal er op onderdelen in de uitvoering gebruik kunnen
worden gemaakt van BUHA of marktpartijen.
8. Innovatiekracht
Als onderdeel van BUHA en bij samenwerking met centrumondernemers is de schaalgrootte
beperkt. Hierdoor is het moeilijk om voorop te lopen in het verder digitaliseren en verbeteren
van de service in het parkeerproduct. Op dit punt zit een belangrijke meerwaarde van
Parkeerservice. Op een groot aantal parkeertaken zijn er grote spelers die op europees niveau
actief zijn. Zij hebben zeker schaal om te innoveren. Gedurende de contractperiode zullen
marktpartijen echter in beperkte mate geprikkeld zijn om innovaties door te voeren als dit
voor hen niet tot extra rendement leidt. Bij samenwerking met ondernemers kan er
vernieuwing verwacht worden in product-markt-combinaties. Gedacht kan worden aan
bijvoorbeeld flexibele tariefstelling, gratis parkeren bij een aankoop in de binnenstad e.d.
9. Financieel
Het is in deze fase niet mogelijk om exact in beeld te brengen wat de financiële consequenties
zijn per variant. Wel is het mogelijk inzicht te geven in de financiële aspecten die spelen:
- Doetinchem heeft de laatste jaren veel geïnvesteerd in nieuwe apparatuur en een nieuwe
garage. De afschrijvingskosten van deze investeringen lopen de komende jaren nog door en
zijn niet makkelijk te beïnvloeden. Kostenbesparingen richten zich op de exploitatiekosten.
- Aangezien het college al een groot aantal vergaande maatregelen heeft genomen in de
bedrijfsvoering is de verwachting dat - bij iedere variant - een eventuele besparing op korte
termijn relatief beperkt is. Uit de benchmark komt naar voren dat het kostenniveau
vergelijkbaar is met andere gemeenten.
- Bij verzelfstandiging van BUHA wordt taakstellend uitgegaan van 10% reductie op personeel
en overhead. Van marktpartijen en Parkeerservice mag (op termijn) minimaal een
vergelijkbare besparing worden verwacht, waarbij marktpartijen relatief scherp zullen
inschrijven. Bij parkeerservice betaalt Doetinchem de kostprijs en een opslag van 5%.
Indien zich geen risico’s voor hebben gedaan, wordt dit geld teruggegeven naar rato van
inbreng en de looptijd van de dienstverleningsovereenkomst.
- Het parkeerproduct digitaliseert en is kennisintensief. Doetinchem loopt hiermee al redelijk
voorop en werkt met scanapparatuur in de handhaving, waarbij komend jaar ook de
digitalisering van vergunningverlening wordt opgepakt. Parkeerservice is erop ingericht om
gemeenten hiervan te laten profiteren. Dit heeft naar verwachting op lange termijn een
kostenbesparend effect.
- Als onderdeel van BUHA zijn de frictie- en desintegratiekosten relatief beperkt. Overheadkosten van de gemeentelijke organisatie kunnen door worden belast en het personeel blijft
in dienst van BUHA. Bij uitbesteden naar markpartijen of als onderdeel van Parkeerservice
kunnen de overheadkosten niet meer worden doorbelast, zij zullen moeten worden
afgebouwd. Dit kan niet direct, waardoor er frictie- en desintegratiekosten ontstaan.
Daarnaast leert de ervaring dat andere partijen terughoudend zijn in de overname van
personeel. Veelal wordt er een detacheringsafspraak gemaakt, waarbij bij onvoldoende
functioneren het personeel weer terug komt naar de gemeente. De overgang naar een
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nieuwe organisatie met andere manieren van werken is niet voor iedereen haalbaar, zo
leert de ervaring.
- De financiële effecten bij verkoop of verhuur van de garages hangt af van de voorwaarden
waaronder de garages te koop of te huur worden aangeboden. Naarmate de gemeente
meer voorwaarden stelt zal de prijs, die marktpartijen ervoor over hebben, dalen. Gelet
op de huidige bezoekersaantallen, de concurrentie van de mediamarktgarage en het ruime
aanbod aan straatparkeren, zal de opbrengstwaarde van de garages beperkt zijn. Omdat de
boekwaarde hoog is, moet de gemeente bij overdracht rekening houden met een
aanmerkelijk verlies op de garages. Bijkomende implicatie is dat de garages in financiële zin
concurreren met het straatparkeren. Mocht de marktpartij succesvol zijn in het trekken
van klanten, dan zal dit ten koste gaan van de parkeeropbrengsten op straat. Er is immers
geen tekort aan parkeerplaatsen in de stad.
- De financiële effecten bij samenwerking met ondernemers zijn in deze fase nog niet aan te
geven. Een combinatie waarbij delen van de uitvoering met BUHA cq marktpartijen wordt
samengewerkt ligt – gelet op de benodigde expertise – voor de hand. Belangrijke vraag is
of ondernemers bereid zijn om een deel van de risico’s in de exploitatie te dragen.
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