
Nota 
Voor burgemeester en wethouders 
Nummer: 12INT00644 

Datum vergadering Y\ 3 MRT 2012 

1 in iiiiMin min iiiiii 

• Onderwerp: Korte evaluatie Betaald Parkeren in Nijverdal. 

Advies: 
1. 
2. 

3. 
4. 

5. 

Kennisnemen van de nota "Korte evaluatie betaald parkeren in Nijverdal". 
De volgende actiepunten benoemen: 

a. Onderzoeken of het gekozen digitale vergunningensysteem uitgebreid kan worden 
met real-time parkeren op straat; 

b. Parkeerduurbeperkende maatregel voorstellen voor het parkeerterrein bij het 
politiebureau; 

c. Stringenter handhaven op het verstrijken van de parkeertijd gekocht door 
kortparkeerders; 

d. In de namiddag en koopavond intensiever in de woonstraten controleren; 
e. Niet langer toestaan dat werknemers meerdere keren per week het kenteken op 

hun vergunning wisselen; 
f. Zoeken van een definitieve oplossing voor de verkeersgeleiding van het verkeer 

richting de opgaande hellingbaan van de parkeergarage; 
g. Op zo kort mogelijke termijn de plaatsing van het parkeerverwijssysteem afronden 

en een mediacampagne starten om het gebruik van de parkeergarage te 
stimuleren; 

h. Volgen van de meldingen die het parkeermanagementsysteem van de 
parkeerautomaten genereert om zodoende, al dan niet samen met de leverancier, 
de bruikbaarheid van de parkeerautomaten optimaal te houden 

i. Ten behoeve van de evaluatie in het najaar verder spreken met 
vrijwilligersorganisaties over hun ervaringen met betaald parkeren; 

j . Met Handelsbelangen onderzoeken welke acties / maatregelen kunnen worden 
genomen om de koopstroom naar Nijverdal te vergroten, 

k. In de periode augustus/september/oktober 2012 een enquête houden onder 
bewoners van het centrum en de Bloemenwijk, de parkeerders en de ondernemers 
naar hun ervaringen met betaald parkeren; 

I. Via media uitleg geven over het afronden van betalingsacties bij 
parkeerautomaten. 

De voorliggende nota ter advisering aanbieden aan de raadscommissie Grondgebied. 
De voorliggende nota na behandeling in de raadscommissie aanbieden aan de 
gemeenteraad. 
Het tekort op de parkeerexploitatie 2011 van € 9 5 . 8 8 2 - voor te financieren uit het 
onderdeel "betaald parkeren" van de reserve strategische projecten en daar voor 
hetzelfde bedrag een taakstelling voor de inkomsten op te nemen. Op die manier blijft de 
parkeerexploitatie kostendekkend. 

Besluit B en W: 
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Korte samenvatting: 
Vanaf 1 oktober 2011 is "betaald parkeren" van kracht in het centrum van Nijverdal. Op 23 
november 2011 heeft de parkeergarage haar deuren geopend voor het publiek. In de nota "Korte 
evaluatie betaald parkeren in Nijverdal" worden de eerste cijfers en ervaringen van betaald 
parkeren gepresenteerd. In de nota worden enkele conclusies getrokken en actiepunten benoemd. 

Aanleiding: 
In het collegeprogramma 2010-2014 "Samen verantwoord verder" is in programma 5, artikel 
5 .1 . , lid 5 opgenomen dat evaluatie van betaald parkeren drie jaar na invoering zal plaatsvinden. 
Tijdens de behandeling van de programmabegroting 2012 is toegezegd dat er in het voorjaar van 
2012 een eerste korte evaluatie zal plaatsvinden. De resultaten hiervan worden u in de 
voorliggende nota aangeboden. 

Relevante eerdere besluiten: 
09INT00455 d.d. 22 juni 2009 : Vaststellen parkeernota 2008 in de gemeenteraad. 
10INT00276 d.d. 9 maart 2010 : Parkeernota 2008 : parkeerorganisatie en - taken. 

Doelstelling: 
Inzicht krijgen in de stand van zaken met betrekking tot betaald parkeren en daar waar nodig 
kleine aanpassingen verrichten. 

Oplossing: 
In de nota "Korte evaluatie betaald parkeren in Nijverdal" worden enkele conclusies getrokken en 
actiepunten benoemd. Enkele conclusies zijn: 

1. Er worden relatief veel parkeertickets verkocht voor een laag bedrag van € 0 .10 en 
€ 0 ,20. Hiervoor kan respectievelijk 6 en 1 2 minuten geparkeerd worden. Een reden 
hiervoor is dat de kans om een naheffingsaanslag te krijgen laag wordt inschat. 

2. De gemiddeld betaalde prijs voor een parkeerticket daalt sinds introductie van betaald 
parkeren gestaag en is in januari 2012 € 0 ,88. Hiervoor kan 53 minuten geparkeerd 
worden. 

3. Er is beperkt uitwijkgedrag waargenomen. Het kleinschalig parkeeronderzoek van 17 
februari jl. vormt geen aanleiding om een grootschalig onderzoek te doen. 

4. In woonstraten wordt nog steeds met grote regelmaat zonder geldig parkeerticket of 
parkeervergunning geparkeerd. 

5. Ondanks dat er in de eerste weken na invoering alleen is gewaarschuwd zijn er relatief 
veel naheffingsaanslagen uitgeschreven. 

6. Het totaal aantal uitgegeven vergunningen houdt ongeveer gelijke tred met de 
verwachting. 

7. Het aantal uitgegeven bezoekerskaarten is afgezet tegen het aantal adressen in het 
betaald parkeren gebied laag, 437 stuks. 

8. De vindbaarheid van de parkeergarage is nog onvoldoende al neemt het gebruik van de 
parkeergarage gestaag toe. 

9. Er zijn veel softwareproblemen geweest in de parkeerautomaten. Een nieuwe release 
heeft er voor gezorgd dat de automaten stabiel draaien. Incidenteel is er nog een storing 
maar dat valt binnen de verwachting. 

10. De exploitatie van betaald parkeren kent een negatief saldo. Dit is het gevolg van lagere 
opbrengsten, kosten voor het herstel van vernielde automaten en de bijdrage aan 
activiteiten om het centrum van Nijverdal te promoten. 

In de nota worden ook enkele actiepunten benoemd. De actiepunten zijn: 
1. Onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om op straat "achteraf betalen parkeren" te 

introduceren. 
2. Parkeerduurbeperkende maatregel voorstellen voor het parkeerterrein bij het politiebureau. 
3. Stringenter handhaven op het verstrijken van de parkeertijd gekocht door kortparkeerders. 
4. In de namiddag en koopavond intensiever in de woonstraten handhaven. 
5. Niet langer toestaan dat het kenteken op een werknemersvergunning meerdere keren per 

week wordt gewijzigd. De parttimevergunning biedt voldoende flexibiliteit om met 
meerdere auto's te kunnen forenzen. 
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6. Zoeken naar een definitieve oplossing voor de geleiding van het verkeer richting de 
hellingbaan. 

7. Op zo kort mogelijke termijn de plaatsing van het parkeerverwijssysteem afronden en via 
media de kwaliteit van van de parkeergarage bij de parkeerder onder de aandacht brengen 
zodat het gebruik van de parkeergarage toeneemt. 

8. Volgen van de meldingen die het parkeermanagementsysteem genereert om zodoende, al 
dan niet samen met de leverancier, de bruikbaarheid van automaten optimaal te houden. 

Voorgesteld wordt deze actiepunten in 2012 uit te voeren. De uitvoering van de actiepunten 
heeft geen financiële consequenties. 

Effecten: 

Een soepeler uitvoering van betaald parkeren. 

Planning: 

Uitvoering van de actiepunten zodra de nota is behandeld. 

Financiële consequenties: 
Het tekort op de parkeerexploitatie 2011 van € 95.882- - voor te financieren uit het onderdeel 
"betaald parkeren" van de reserve strategische projecten en daar voor hetzelfde bedrag een 
taakstelling voor de inkomsten op te nemen. Op die manier blijft de parkeerexploitatie 
kostendekkend. 
Personele consequenties: 
Geen. 

Juridische consequenties: 
Geen. 

Informatisering / Automatisering: 
Geen. 

Communicatie: 
Geen. 

Overige consequenties: 
Geen. 



I 

\ 
5\ 

X, 

m B E T A A L D P A M K H 

ii 

n 



Inhoudsopgave 

1. Inleiding 4 
2. Evaluatie 5 
2.1. Parkeren 5 
2.2. Uitwijkgedrag 8 
2.3. Parkeercontrole, naheffingsaanslagen en bezwaren 9 
2.4. Parkeervergunningen 10 
2.5. Parkeergarage 11 
2.6. Parkeerapparatuur, technische staat en gebruiksvriendelijkheid 12 
2.7. Financiële analyse 13 
2.8. Eerste ervaringen 14 
2.9. Communicatie 15 

3 



1. Inleiding 
Voor het centrum van Nijverdal geldt vanaf 1 oktober 2011 betaald parkeren. Om u zo snel 
mogelijk van informatie te voorzien is er besloten om de raadscommissie Grondgebied tijdens 
haar bijeenkomsten op de hoogte te houden van de laatste stand van zaken. In deze nota treft u 
een eerste evaluatie aan. Een tweede, iets uitgebreidere, evaluatie wordt u eind 2012 
aangeboden. 

Deze evaluatie c.q. rapportage gaat in op de bevindingen ten aanzien van de invoering van 
betaald parkeren. Het financieel overzicht gaat over het laatste kwartaal van 2 0 1 1 . Waar 
gewenst worden ontwikkelingen benoemd, bijvoorbeeld door analyse van gegevens. In de 
rapportage worden oplossingsrichtingen ten aanzien van probleempunten benoemd. 

Het doel van de evaluatie is meer inzicht te krijgen in de stand van zaken met betrekking tot 
betaald parkeren. 

2. Evaluatie 

2.1. Parkeren 
Uit analyse blijkt dat maar liefst 4 9 % van de verkochte parkeertickets een waarde 
vertegenwoordigt van € 0,05 tot € 0 ,50. Bijna 1 5% van alle verkochte parkeertickets hebben 
een waarde van € 0,10 en € 0 ,20. Dit betekent dat veel bezoekers kort in het centrum 
verblijven. Zij werpen een klein bedrag in de parkeerautomaat, doen hun boodschap en 
vertrekken weer naar huis. Ook blijkt uit de opgelegde naheffingsaanslagen dat het veelvuldig 
voorkomt dat mensen wel een (goedkoop) parkeerticket kopen maar langer blijven. Zij schatten 
de kans op een naheffingsaanslag laag in. 

Percentage verkochte parkeertickets per tariefgroep in Euro's 
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Grafiek 1: Percentage verkochte parkeertickets per tariefgroep in euro's. 
Bron: Cale WebOf f ice 
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In ongeveer 5 % van alle betalingen wordt de betaling met PIN gedaan, in 7% met chip. Chip en 
PIN transacties leveren een gemiddeld hoger bedrag per parkeerticket op, zie grafiek 3. In de 
onderstaande tabel is het percentage betalingen in de donkere staaf weergegeven en het 
percentage van de opbrengst in de lichte staaf. 

Betaalwijze versus opbrengst 
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Grafiek 2 : Betaalwijze versus opbrengst. 
Bron: Cale WebOf f ice 

Gemiddeld aankoopbedrag per betaalwijze 

€ 1 , 1 6 

€ 1,49 
• chip 

s munt 
El pin 

€ 0 , 9 1 

Grafiek 3 : Betaalwijze versus opbrengst. 
Bron: Cale WebOf f ice 
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Zoals aan het begin van dit hoofdstuk al is geconstateerd worden er veel parkeertickets van 
€ 0,10 en € 0,20 verkocht. Dat worden er procentueel steeds meer. Het gemiddelde bedrag 
waarvoor men een parkeerticket koopt is gedaald van € 1,25 via € 1,21 naar € 1,1 2 in 
december. In januari is het licht gestegen naar € 1,17. Dit komt alleen door de chip en PIN 
betalingen. De daling bij munt betalingen zet zich voort. 

Ontwikkeling gemiddelde prijs van een parkeerticket per betaalwijze 
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Grafiek 4 : Ontwikkel ing betaald parkeergeld. 
Bron: Cale WebOf f ice 

De parkeerautomaten waar de hoogste opbrengst wordt gehaald zijn: 

Opbrengst per automaat in januari 2012 

ca 

9 . 0 0 0 , 0 0 

8 . 0 0 0 , 0 0 

7 . 0 0 0 , 0 0 i 

6 . 0 0 0 , 0 0 

5 . 0 0 0 , 0 0 

4 . 0 0 0 , 0 0 

3 . 0 0 0 , 0 0 

2 . 0 0 0 , 0 0 

1 . 0 0 0 , 0 0 

0 , 0 0 

0) 
"ö 

co ID 
c co "O « 
x: w 05 O c 
O O <U O <a O 

—) 

S
U

- ro
t z 

£ T l 

E o o 
n 

Automaat 

Grafiek 5: Parkeerautomaten met de hoogste opbrengst in januari 2 0 1 2 . 
Bron: Cale WebOff ice 
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In december zijn er 41 % meer parkeertickets verkocht dan in oktober. De ontwikkeling van de 
parkeeropbrengsten hielden geen gelijke tred. Zie ook de teruglopende waarde van een verkocht 
parkeerticket. In januari lagen zowel het aantal verkochte parkeertickets als de opbrengsten iets 
onder het niveau van december. Niet verwonderlijk omdat december traditioneel een drukke 
maand is. 

Ontwikkeling ontvangen parkeergeld en verkochte parkeertickets 
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Grafiek 6: Ontwikkel ing van het aantal verkochte parkeertickets en de parkeeropbrengsten. 
Bron: Cale WebOf f i ce 

Samengevat 
Er worden relatief veel parkeertickets verkocht voor een laag bedrag van € 0 ,10 en € 0,20. 
Hiervoor kan respectievelijk 6 en 12 minuten geparkeerd worden. Een reden hiervoor is dat de 
kans om een naheffingsaanslag te krijgen laag wordt inschat. 

Actiepunt 
In het implementatietraject is gekozen voor een digitaal; vergunningensysteem van Decyde. Dit 
systeem is onlangs uitgebreid met een module om "achteraf betalen" op straat mogelijk te 
maken. Bekeken wordt of deze module in Hellendoorn geïmplementeerd kan worden. Hiermee 
kan dan uitvoering gegeven worden aan de wens van de gemeenteraad om real-time parkeren in 
te voeren. 
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2.2. Uitwijkgedrag 
Op vrijdag 17 februari 2012 is er een kleinschalig parkeeronderzoek verricht om het uitwijkgedrag 
van parkeerders In beeld te krijgen. Hiervoor zijn op drie momenten, 8.00 uur, 9.-30 uur en 11.30 
uur de kentekens van de geparkeerde auto's in de omliggende straten en parkeerterreinen 
genoteerd. Op basis hiervan kan in beeld worden gebracht of de geparkeerde auto behoort aan 
een bewoner, werknemer of bezoeker. Het betreft een kleinschalig onderzoek waaruit geen 
"harde" conclusies kunnen worden getrokken. Daarvoor is een langduriger onderzoek nodig. Het 
geeft wel een goede indicatie van de parkeersituatie. 

Er is op 17 februari zeer beperkt uitwijkgedrag waargenomen. Het parkeerterreintje nabij de 
dienstingang van het politiebureau stond om 8.00 uur vol met auto's die ook om 9.30 en 11.30 
uur werden waargenomen. Naar verwachting zijn dit werknemers van de aannemerscombinatie 
die het Combiplan bouwt. Dit levert problemen op voor de bereikbaarheid van het politiebureau 
voor medewerkers en bezoekers van de politie. 

De parkeerterreinen van de supermarkten Ald i , Lidl, Supercoop en Albert Heijn staan om 8.00 uur 
nagenoeg leeg. Om 9.30 uur is het aanzienlijk drukker. Het drukste moment wordt om 11.30 uur 
gemeten. Het blijkt dat er een klein deel van de auto's eerder is waargenomen. Het aandeel 
langparkeerders is dus gering; < 10%. Om 11.30 uur is het terrein van Lidl ongeveer 5 0 % 
gevuld, het terrein van Albert Heijn 4 0 % , het terrein van Supercoop 5 0 % en het terrein van Aldi 
7 0 % . 

In de woonstraten is parkeerdruk gering, Veelal zijn de getelde voertuigen eigendom van 
bewoners. Rondom het Medisch Centrum Nijverdal worden veel voertuigen van werknemers 
waargenomen. Zij zullen naar alle waarschijnlijkheid bij het M C N werkzaam zijn. In de Jan 
Steenstraat worden veel auto's waargenomen van docenten die werkzaam zijn bij De Peppel of 
het M C N . 

In de Paulus Potterstraat, Frans Halsstraat en Gerard Doustraat worden wel auto's 
waargenomen, maar de straten staan niet vol. Uit de waarnemingen is niet op te maken of er 
werknemers uit het centrum parkeren. 

In de Veldkampsweg en Banninksweg worden 3 auto's geteld, in de Schansertweg en 
Spijkerweg niet één. 

Op het parkeerterrein bij het voormalig Spoortheater staan een 1 5-tal auto's geparkeerd die 
allemaal aan bewoners behoren. Ook staan er een aantal waaraan druk "gesleuteld" wordt. In de 
onderzoeksfase zijn twee bezoekers, aan waarschijnlijk Wibbelink, waargenomen. Ook de 
parkeerplaatsen in de Raijmakersstraat worden gebruikt door bezoekers aan, vermoedelijk, de 
Parallel. 

Conclusie 
Er is beperkt uitwijkgedrag. Het onderzoek van 17 februari vormt geen aanleiding om een 
grootschalig onderzoek te doen. 

Actiepunt 
Parkeerduurbeperkende maatregel voorstellen voor het parkeerterrein bij het politiebureau. 
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2.3. Parkeercontrole, naheffingsaanslagen en bezwaren 

Parkeercontrole 
De 3 parkeercontroleurs zijn op 1 oktober 2011 gestart met hun werkzaamheden. Belangrijk is 
het om te weten dat de parkeercontroleurs starten met een controle op de werking van de 
parkeerautomaten alvorens hun handhavingronde te lopen. Het opleggen van een 
naheffingsaanslag terwijl de parkeerapparatuur buiten werking staat vindt niet plaats. 

De parkeercontroleurs zijn opgeleid om het eerstelijnsonderhoud uit te voeren. Dit onderhoud 
voeren zij uit tijdens hun handhavingronde. Storingen worden hierdoor veelal snel verholpen. In 
het hoofdstuk "parkeerapparatuur, technische staat en gebruiksvriendelijkheid" wordt meer 
geschreven over de storingen. 

Er komen geen klachten binnen over het functioneren van de parkeercontroleurs. Eventuele 
klachten worden met PCH teruggekoppeld. De ervaringen zijn positief. De parkeercontroleurs 
worden evenwel niet altijd juist behandeld door het publiek. Eén maal is aangifte gedaan wegens 
bedreiging en éénmaal wegens grove belediging. 

Uit de klantcontacten van het parkeerloket blijkt dat er bewoners zijn die geen vergunning kopen 
omdat zij laat terug komen uit hun werk en verwachten dat er dan niet meer gecontroleerd 
wordt. Het is wenselijk om op latere tijdstippen de woonstraten te controleren. 

Er worden veel parkeertickets verkocht van € 0,10 en € 0 ,20. Veelal wordt er met dit ticket 
langer geparkeerd dan is toegestaan. Stringentere handhaving is wenselijk. 

Naheffingsaanslagen 
Wie geen parkeerbelasting betaalt kan een naheffingsaanslag (ook wel bekeuring in de 
volksmond) opgelegd krijgen. Het in 2011 opgelegde aantal naheffingsaanslagen bedraagt: 

Maand Werkelijk Opgenomen in exploitatie 

November 2011 225 240 
December 2011 

Tabel 1: aantal opgelegde naheff ingsaanslagen 
Bron: Parkeer Combinat ie Holland 

Bezwaren 
Op basis van het een analyse van de bezwaren blijkt dat: 
• De parkeerlocatie geen relatie heeft met het aantal naheffingen 
• Onbekendheid met de invoering van betaald parkeren een oorzaak is van een naheffing 
• Het parkeerticket meenemen geregeld een oorzaak van een naheffing is 
• Het niet zichtbaar plaatsen van het parkeerticket een oorzaak is 

De eerste twee weken zijn er geen naheffingsaanslagen opgelegd maar is er slechts 
gewaarschuwd. Ook in de tweede helft van oktober en de eerste helft van november is er met 
terughoudendheid gecontroleerd. Enerzijds omdat men nog niet aan de invoering van betaald 
parkeren was gewend en anderzijds vanwege technische problemen met de parkeerautomaten. 
Zie hoofdstuk 4 .6 . 

Actiepunten 
• Stringenter handhaven op het verstrijken van de parkeertijd gekocht door kortparkeerders. 
• In de namiddag en koopavond intensiever in de woonstraten handhaven. 
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2.4. Parkeervergunningen 

Digitale parkeervergunning 
Hellendoorn kent een digitaal vergunningensysteem. Dit betekent dat men geen papieren 
parkeervergunning krijgt om achter de voorruit aan te brengen. Het kenteken van het voertuig 
waarvoor vergunning is aangevraagd wordt in een centrale database geplaatst. De 
handhavingsterminal van de parkeercontroleurs scannen de kentekenplaat waarna automatisch de 
database wordt geraadpleegd. Wordt het gescande kenteken niet in de database aangetroffen 
dan wordt een naheffingsaanslag opgelegd. 

Overzicht uitgegeven vergunningen 

Soort vergunning Uitgegeven Opgenomen in exploitatie 
Bewonersvergunningen 325 
Bedrijfsvergunning op kenteken 0 1 0 

1 £— 
1 1 r> 
• i \ j 

Bëdr|fsvergunning o^ ftaam:; : 

Professionele zorg- en mantelzorgvergunningen 48 0 

Tabel 2: aantal uitgegeven parkeervergunningen naar doelgroep 
Bron: Permit 

Eén van de voordelen van een digitale parkeervergunning is dat eenvoudig van kenteken 
gewisseld kan worden. Hierdoor kan een hoge service geboden worden in geval van een 
vervangende auto of wanneer er een andere/nieuwe auto gekocht is. Er zijn houders van een 
werknemersvergunning die in het bezit zijn van twee of meer auto's en met grote regelmaat een 
andere auto meenemen waardoor iedere week de vergunning 3 keer of vaker van kenteken 
gewisseld moet worden. Dit leidt tot problemen met de beveiligingsmodule van het 
vergunningensysteem Permit. Om problemen met Permit te voorkomen wordt voorgesteld dit niet 
langer toe te staan. Het systeem van parttimevergunningen biedt voldoende flexibiliteit om met 
twee of meer auto's te forenzen. 

Digitaal loket 
Op dit moment moet een aanvraag, wijziging of opzegging van een parkeervergunning schriftelijk 
worden aangevraagd bij het parkeerloket. Na beoordeling van de aanvraag wordt de gevraagde 
handeling uitgevoerd. Voordat de aanvraag is verwerkt zijn er een aantal dagen verstreken. 
Om de doorlooptijd van de aanvraag te beperken en een "klaar terwijl u wacht " service te kunnen 
bieden wordt er momenteel gebouwd aan een digitaal loket. Vanaf iedere PC , laptop, smartphone 
of tablet kan dan, op ieder gewenst moment, een parkeervergunning worden verleend, gewijzigd 
of opgezegd. Naar verwachting wordt het digitaal parkeerloket voor de zomervakantie geopend. 

Bezoekerskaarten 
In totaal zijn er 437 bezoekerspassen uitgegeven. Met de bezoekerspas kan tegen gereduceerd 
tarief (50%) een parkeerticket worden gekocht. Van deze kaarten is ongeveer een vijfde deel ook 
daadwerkelijk gebruikt. Dit lage aantal wordt verklaard doordat de automaten is de Bloemenwijk 
buiten bedrijf waren als gevolg van vandalisme. Op alle kaarten is voor 2011 23 uur tegoed 
toegekend. Hiervan is door de gebruikte kaarten gemiddeld 14 uur en 24 minuten gebruikt. 
Begin 2013 kan een totaalbeeld van het gebruik van de bezoekerspassen worden gegeven. 

Actiepunt 
Niet langer toestaan dat het kenteken op een werknemersvergunning meerdere keren per week 
wordt gewijzigd. De parttimevergunning biedt voldoende flexibiliteit om met meerdere auto's te 
kunnen forenzen. 
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2.5. Parkeergarage 
Op woensdag 23 november zijn de deuren van de parkeergarage Henri Dunant open gegaan voor 
het publiek. Het publiek weet de parkeergarage nog maar mondjesmaat te vinden. Dit heeft 
enerzijds te maken met het feit dat er op maaiveld voldoende vrije parkeerplaatsen voor handen 
zijn en anderzijds dat parkeren "onder de grond" voor veel mensen onnatuurlijk is. 
Vanaf de opening hebben er gemiddeld 90 auto's per dag in de garage geparkeerd. Op 
weekdagen minder, op zaterdagen meer. 

Technische problemen 
Evenals de parkeerautomaten op straat heeft ook de parkeergarage met de nodige technische 
problemen te kampen gehad. 

Als gevolg van kortsluiting in een voedingskabel is het gehele managementsysteem van de 
parkeergarage uitgevallen. Hoewel de grootste problemen waren verholpen voor openingstijd van 
de garage konden er geen Pin-betalingen meer gedaan worden. Het heeft enkele weken geduurd 
voordat dit probleem kon worden verholpen. Sinds januari werken alle Pin- en chipterminals weer. 

De parkeergarage kent een abonnementensysteem. Met een parkeerabonnement kan 24 uur per 
dag, 7 dagen in de week de parkeergarage worden ingereden. Aan het abonnement zijn uiteraard 
kosten verbonden. Het systeem is getest en werkte, behalve op de speedgates. Dit zijn de 
traliedeuren waarmee de garage tijdens de nachtelijke uren is afgesloten. In januari is ook dit 
probleem verholpen. 

De garage is, ten behoeve van sociale veiligheid, goed verlicht. Omwil le van milieu en kosten is 
het niet wenselijk de verlichting 24 uur per dag te laten branden. Aanvankelijk schakelde de 
verlichting om 24.00 uur uit. In de praktijk bleek dat er, met name in het week-end, mensen na 
24 .00 uur nog de garage in wilden. Zij moesten dan in het donker hun weg naar de 
betaalautomaat en auto vinden. Een onwenselijke situatie. Daarop is besloten de verlichting te 
schakelen op de deurlezers. Het heeft lang geduurd voordat deze schakeling betrouwbaar tot 
stand was gebracht. Gedurende de periode dat hieraan gewerkt is hebben gebruikers van de 
garage op sommige avonden hier overlast van ondervonden. Sinds eind januari werkt de 
schakeling naar behoren. De verlichting brandt op de tijden dat de garage is geopend. Een 
kwartier na sluitingstijd schakelt de verlichting uit. Wie na sluitingstijd de garage wil betreden 
biedt zijn parkeerticket aan bij de deurlezer. De deur schakelt open en de verlichting schakelt dan 
aan. 

Parkeerverwijssysteem 
Een parkeerverwijssysteem is een onmisbaar instrument als het gaat om het begeleiden van 
autostromen naar de parkeergarage. Het geeft actuele informatie over de parkeersituatie in de 
garage en kan op deze manier onnodig zoekverkeer voorkomen. Om het parkeerverwijssyteem te 
laten functioneren dient het aangesloten te worden op het elektriciteitsnet. Daarvoor is 
toestemming van de netbeheerder nodig. Deze heeft het hele proces van aansluiten ernstig 
vertraagd door steeds opnieuw aanvullende eisen te stellen aan het parkeerverwijssysteem. Alle 
eisen zijn inmiddels in de het systeem verwerkt. Wanneer "de vorst uit de grond is " kan 
overgegaan worden op plaatsing van het systeem. 

Schade 
Hoewel de vormgeving van de parkeergarage aan alle eisen voldoet is er door drie mensen 
schade gereden bij het verlaten van de garage. Zij draaiden bij het opdraaien van de hellingbaan 
met de rechterzijde van de auto tegen de aanrijbeveiliging aan. Ter geleiding van het verkeer zijn 
er verkeerschilden geplaatst. 

Actiepunt 
• Zoeken naar een definitieve oplossing voor de geleiding van het verkeer richting de 

hellingbaan. 
• Op zo kort mogelijke termijn de plaatsing van het parkeerverwijssysteem afronden. 
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2.6. Parkeerapparatuur, technische staat en gebruikersvriendelijkheid 

Storingen parkeerautomaten 
De parkeerautomaten zijn in september 2011 geplaatst en op 1 oktober 2011 in bedrijf genomen. 
Ondanks een zogenaamde site-acceptance-test, kortweg S A T , vielen op 1 oktober 39 van de 44 
automaten uit als gevolg van een softwarestoring. Sindsdien hebben de parkeerautomaten veel 
storingen gekend. De meest voorkomende oorzaken en oplossingen zijn: 

1. Een volle geldkluis. Op het moment dat een geldkluis vol is, stopt de automaat met het 
accepteren van muntgeld. Vanuit het managementsysteem is gekeken welke automaten 
op welke momenten in aanmerking komen voor lediging. Op dit moment worden 10 
automaten 2 maal per week geleegd, de andere 1 maal in de week. In de praktijk komen 
storingen als gevolg van een volle geldkluis dan ook niet meer voor. 

2. Softwarestoring. Geregeld bleken parkeerautomaten "vast te lopen" door een 
softwarefout. De fout is in veel gevallen niet te herleiden en daardoor was de oorzaak 
moeilijk te achterhalen. Na intensief contact met de leverancier is in december op drie 
automaten een proefversie van nieuwe software gezet. Sinds dat moment hebben de 
parkeerautomaten nagenoeg geen "buiten bedrijf" meldingen meer gekend. Sinds januari 
draait deze software op alle parkeerautomaten en zijn deze veel stabieler geworden. 

3. Waarschuwing "printer papier op" . De parkeerautomaat reageert erg gevoelig op alles 
aangaande het ticketpapier. Een mogelijke oorzaak zit in de locatie van de papiersensor. 
Met de leverancier wordt nog gesproken over maatregelen om deze gevoeligheid weg te 
nemen. 

4. Melding "onderdeur open" . Regelmatig kwam deze melding in het managementsysteem. 
Opvallend was dat de melding zich voordeed nadat de volle geldkluis door G4S was 
gewisseld voor een lege. Ondanks dat de medewerkers de deur goed sloten deed zich 
deze melding voor. Als gevolg van deze melding kon geen geld meer in de muntgleuf 
worden geworpen. Inmiddels is deze storing verholpen. 

Gebruikersvriendelijkheid parkeerautomaten 
1. De eerste zaterdagen stonden er lange wachtrijen voor sommige parkeerautomaten. Dit 

had mede te maken met de onbekendheid van de parkeerder met de automaat. Inmiddels 
staan er nog wel eens mensen te wachten maar de noodzaak van het bijplaatsen van 
parkeerautomaten is niet aanwezig. 

2. De Pin-chipvoorziening werkte langzaam. Dit probleem werd mede veroorzaakt door de 
softwareproblemen en is inmiddels opgelost al blijft op zaterdagmiddag het relatief lang 
duren als gevolg van het drukke pin-verkeer. 

3. Er komen veel klachten binnen bij parkeerbeheer over parkeerautomaten die niet 
functioneren. Wanneer de medewerkers doorvragen blijkt veelal dat de parkeerder, om 
zijn transactie af te sluiten, op de groen knop drukt van de chip-transactie in plaats van 
de groene knop van de munttransactie. 

4. Op de parkeerautomaten zitten twee groene knoppen. Eén voor het afronden van een 
chartale betaling en één voor het afronden van een girale transactie. Geconstateerd is dat 
de parkeerder niet aitijd zijn betaling afrondt met de juiste groene knop: 

Herstel vandalisme parkeerautomaten 
In de nacht van 1 op 2 oktober zijn 15 parkeerautomaten vernield. Hierbij is gebruik gemaakt van 
verf uit spuitbussen en van siiiconenkit. Ook zijn op de parkeerautomaten teksten aangebracht 
die de invoering van betaald parkeren bekritiseren. De aangebrachte schade bedroeg ruim 
€ 50.000, - . De parkeerautomaten zijn hersteld en op 1 januari 2012 weer in bedrijf gesteld. 
Tijdens de jaarwisseling is een parkeerautomaat op het parkeerterrein Grotestraat Noord volledig 
verwoest. Ook is er lichte schade aan een automaat in de Papaverstraat. Er is opdracht verleend 
deze schade te herstellen. 

Actiepunt 
• Volgen van de meldingen die het parkeermanagementsysteem genereert om zodoende, al 

dan niet samen met de leverancier, de bruikbaarheid van automaten optimaal te houden. 
• Via media uitleg geven over hoe betalingen moeten worden verricht en afgerond. 
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2.7. Financiële analyse 

Investeringen 
De investeringen in betaald parkeren zijn in onderstaande tabel weergegeven: 

Investeringen Werkelijk Totaal 

Totale investering 
Begroot 

€ 9 . 4 9 5 . 0 4 8 

T/m 2011 

€ 9 . 0 5 4 . 9 9 6 € 4 5 6 . 6 5 4 € 9 . 5 1 1 . 6 5 0 - € 16 .602 

Tabel 3 : overzicht investeringen betaald parkeren 
Bron: team Financiën en Control 

Toelichting 
Hierin is de begroting opgenomen en vergeleken met de werkelijke investering. Deze werkelijke 
investering bestaat uit hetgeen reeds is gefactureerd en het bedrag dat we nog verwachten. Uit 
de vergelijking van begroot en werkelijk blijkt dat met de huidige inschatting de werkelijke kosten 
circa € 17.000, - hoger uitkomen dan is begroot. Hierin is onder meer de extra investering in 
parkeerautomaten vanwege vernielingen opgenomen van € 51.000, - . 

Exploitatie 
Deze exploitatie bestaat uit 2 delen. Enerzijds is de exploitatie opgenomen met kosten en 
opbrengsten uit het straatparkeren en de parkeergarage. Anderzijds zijn de kapitaallasten van de 
parkeergarage opgenomen. Zie onderstaande tabel. 

Exploitatie Kosten Opbrengsten 

Betaald 
parkeren 

Begroot 

€ 1 2 6 . 1 2 6 

Werkelijk 

€ 1 6 2 . 3 6 4 

Saldo 

€ 3 6 . 2 3 8 
Parkeergeld 

straat 

Begroot 

€ 2 0 8 . 1 8 2 

Werkelijk : 

€ 9 6 . 7 6 4 - € 111 .418 

Parkeergarage 
€ 3 3 . 0 0 3 

Uitgaven 
straatparkeren € 91.931 € 6 0 . 1 0 5 € 3 1 . 8 2 6 Naheff ingen 

Vergunningen 

€ 3 7 . 4 4 0 € 2 5 . 2 9 4 

€ 2 1 . 1 6 2 

- € 12 .146 

Totaal € 2 7 7 . 6 8 2 € 2 2 5 . 0 2 3 € 5 2 . 6 5 9 Totaal € 2 9 4 . 8 6 3 € 142 .787 - € 148.481 

Tabel 4 : overzicht exploitatie betaald parkeren 
Bron: team Financiën en Control 

In hot overzicht van de kosten in de post "betaald parkeren" vnn tabel 4 € 20.000,-
opgenomen voor de acties die in het tweede half jaar van 2011 samen met Handelsbelangen 
zijn georganiseerd om bezoekers naar het centrum te tiekken. 
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2.8. Eerste ervaringen 

Vrijwilligersorganisaties 
"Lastig, vervelend en klantonvriendelijk" is het antwoord op de vraag hoe betaald parkeren 
ervaren wordt. Het tarief wordt als redelijk ervaren. Parkeergelegenheid op eigen terrein voor 
eigen medewerkers is te beperkt. Deze medewerkers vinden de parkeervergunning veelal te duur 
waardoor zij op de fiets komen of hun auto buiten het betaald parkeren gebied zetten. De te 
lopen afstand wordt niet als onoverkomelijk ervaren. Men kan niet stellen dat het bezoek sinds de 
invoering minder is geworden. Evenmin geven vrijwilligers aan te willen stoppen met het werk als 
gevolg van betaald parkeren. Wel wordt gevraagd te overwegen om een kaart voor vrijwilligers te 
introduceren. Ten behoeve van de evaluatie die dit najaar zal worden opgesteld zal uitgebreider 
met de vrijwilligersorganisatie worden gesproken over hun ervaringen met betrekking tot betaald 
parkeren. 

Gehandicaptenplatform 
Het gehandicaptenplatform constateert dat het gebruik van de gehandicaptenparkeerplaatsen 
toeneemt. Niet alleen het aantal keren dat er geparkeerd wordt, ook de duur van het parkeren 
neemt toe. De bereikbaarheid van het centrum voor gehandicapten moet dan ook een onderdeel 
van het parkeeronderzoek worden dat gehouden wordt om de invloed van betaald parkeren 
inzichtelijk te krijgen. Vanuit de doelgroep wordt het tarief als redelijk ervaren. 

Handelsbelangen 
Het bestuur van Handelsbelangen heeft vanuit een korte enquête het zorgelijke beeld gedistilleerd 
dat de omzet van de ondernemers gemiddeld met 10 2 0 % is gedaald ten opzichte van de 
omliggende dorpen. Overigens wordt geconstateerd dat dit niet uitsluitend door betaald parkeren 
komt maar ook door de slechte bereikbaarheid van Nijverdal in het algemeen. 
De parkeergarage wordt als mooi ervaren. De locatie is prima maar er wordt betreurd dat de 
vindbaarheid van de garage slecht is. Dit is een punt van aandacht. De suggestie wordt gedaan 
een promotiecampagne voor de garage te houden. Onderkend wordt dat de economische 
recessie hard heeft toegeslagen en dat er meer van ondernemers wordt verwacht om het publiek 
weer naar Nijverdal te krijgen. Financiële middelen die hiervoor nodig zijn ontbreken als gevolg 
van dalende omzetten. 

Huisartsen 
De huisartsen geven aan geen problemen te ervaren. De kosten vallen erg mee, mede omdat er 
een "bedrijfsfiets" is aangeschaft. 

Actiepunten 
• Met Handelsbelangen onderzoeken welke acties/maatregelen kunnen worden genomen om de 

koopstroom naar Nijverdal te vergroten. 
•—Mogel i jkheden voor oon vorgunning voor vrijwilligers onderzoeken. 
• In de periode augustus/september/oktober 2012 een enquête houden onder bewoners van 

het centrum en de Bloemenwijk, de parkeerders en de ondernemers naar hun ervaringen met 
betaald parkeren. 

• Ten behoeve van de evaluatie die dit najaar zat worden opgesteld zal uitgebreider met de 
vrijwilligersorganisatie worden gesproken over hun ervaringen met betrekking tot betaald 
parkeren. 
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2.9. Communicatie 

Parkeerloket 
Om de parkeerder en burger optimaal van dienst te kunnen zijn is er een parkeerloket geopend. 
Vanaf half september tot eind oktober zijn extra administratieve krachten ingehuurd voor de 
beantwoording van telefonische vragen, het verwerken van de vergunningaanvragen en het 
onderhouden van de klantcontacten. De inhuur van twee medewerkers bleek niet op alle 
momenten voldoende waardoor de frontoff icemedewerkers W G A moest bijspringen. Meerdere 
dagen waren alle drie telefoonlijnen gedurende de gehele dag bezet. Door de extra inzet konden 
alle vergunningaanvragen tijdig verwerkt worden. Bijna iedereen heeft binnen drie dagen 
antwoord ontvangen op zijn of haar vraag. Slechts bij gecompliceerde vragen duurde de 
afhandeling langer. 

Op dit moment is het aantal telefoontjes beperkt; 3 tot 5 per dag. Het aantal ontvangen e-mails 
bedraagt nu gemiddeld 1 per dag. 

Website 
Om mensen van voldoende informatie te voorzien is een website gebouwd. Deze website is half 
september on line gegaan. Op de website staat informatie over tarieven, gebieden, parkeertijden, 
de diverse vergunningen, de parkeergarage en nog veel meer. Ook staan er op de website 
zogenaamde F A Q ' s . Frequently Asked Questions ofwel veelgestelde vragen. Dit zijn de vragen 
die de loketmedewerkers gesteld zijn de afgelopen maanden. Iedere vraag is van een antwoord 
voorzien. Op de website kunnen ook de aanvraagformulieren voor parkeervergunningen en de 
informatiefolder worden gedownload. De website is, sinds deze online ging, ruim 3000 maal 
bezocht. 

Huis-aan-huis informatie 
ledereen die in het betaald parkeren gebied woont dan wel een bedrijf voert heeft een mailing 
ontvangen met daarin informatie over de invoering van betaald parkeren. Deze informatie bestond 
uit een brief, informatiefolder en aanvraagformulieren voor een parkeervergunning. 
In de begeleidende brief is de ontvanger uitgenodigd voor tweetal inloopbijeenkomsten waar 
gerichte vragen over de persoonlijke situatie gesteld konden worden. Daarnaast is er op de 
inloopbijeenkomsten hulp geboden bij het invullen van de aanvraagformulieren voor een 
parkeervergunning. Van deze inloopbijeenkomsten is door slechts ± 30 mensen gebruik 
gemaakt. 

Actiepunten 
Zoals in het hoofdstuk "Parkeergarage" al is opgemerkt laat de vindbaarheid van de garage te 
wensen over. Daarnaast zijn nog veel Nijverdallers onbekend met de parkeergarage. Om die reden 
zal, wanneer het parkeerverwijssysteem geplaatst is, via een paginagroot artikel met foto's de 
kwaliteiten van de parkeergarage onder de aandacht gebracht worden. 
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