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*- Onderwerp: Evaluatie betaald parkeren 

Advies: 

A . Instemmen met: 
1. het openstellen van de parkeergarage vanaf 1 september 2013 conform huidige regeling 

maar dan vanaf 7.00 uur in plaats van 8.00 uur; 
2. het invoeren van realtime parkeren; 
3. het verstrekken van de opdracht voor het aanbrengen van LED verlichting in de parkeer

garage; 
4. de wijziging van de vergunning van bewoners in betaald parkerengebied waardoor zij niet 

mogen parkeren aan de Grotestraat, Meijboomstraat, Rijssensestraat en Constantijn-
straat. 

B. De raad voorstellen: 
1. a. door te gaan met betaald parkeren; 

b. betaald parkeren in de Bloemenwijk per 1-1-2014 omzetten naar vergunninghouders-
gebied (model 3) volgens bijgevoegde tekening. De kosten van een vergunning bedragen 
hetzelfde als die van een vergunning in het betaaldparkerengebied; 

2. bezoekerskraskaarten beschikbaar stellen á C 10,- per boekje met een maximum van 5 
boekjes per jaar per adres; 

3. een blauwe zone instellen in de Molukkenstraat per 1 september 2013 ; 
4. per 1 januari 2014 het aanvangstijdstip betaald parkeren vervroegen naar 9.00 uur; 
5. de wijze van afschrijven van de parkeergarage en het straatparkeren vanaf 2013 voor de 

resterende looptijden te wijzigen van lineair in annuïtair; 
6. het beleidskader investeren en afschrijven (vastgesteld in de raadsvergadering van 5 fe

bruari 2013) aanpassen voor het onderdeel afschrijvingstermijn parkeergarage en deze 
termijn verlengen van 40 naar 60 jaar; 

7. de kosten van een tweede bewonersvergunning te verlagen van C 120,- naar C 60, - per 1 
januari 2014 ; 

8. de kosten van een bedrijfsvergunning op naam te verlagen van C 480 , - naar C 240, - per 1 
januari 2014 ; 

9. het parkeertarief op C 1,- per uur (C 0,10 per 6 minuten) en C 5,- voor een dagkaart 
handhaven; 

10. de hoogte van de naheffingsaanslag op kostendekkend niveau brengen door deze te ver
hogen van C 37, - naar C 56,- (prijspeil 2013) met ingang van 1 september 2 0 1 3 ; 

1 L e e n tariefstijging doorvoeren van "\0Yo (circa C 0,10 per uur) in januari 2015 , 2018 en 
2 0 2 1 ; 

12. de parkeerexploitatie cijfers van model 3 opnemen in de begroting voor 2014 en verder 
en de geprognosticeerde tekorten in de komende jaren mee te nemen bij de integrale af
weging van de begroting 2014 ; 

13. het college de mogelijkheid geven om, met inachtneming van de vastgestelde maximum 
tarieven, (tarief)acties te kunnen houden. \T\ \CVo» V v \ C t e - e . r o W . f e 
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Korte samenvatting: 
Op 28 januari jl. heeft het college in meerderheid ingestemd met de nota "Evaluatie betaald par
keren" (1 2INT02952). De nota is vervolgens behandeld in de Commissie Grondgebied op 13-2-
2013 . Uitsluitend voor het afdekken van de financiële consequenties voor 2011 en 2012 is een 
nieuw voorstel behandeld in de raad van 12-3-2013. In de commissie zijn naar aanleiding van de 
evaluatienota en het B&W besluit (van 28-1-2013) diverse vragen en actiepunten benoemd. Af
gesproken is dat er een extra themabehandeling van het onderwerp betaald parkeren in de Com
missie Grondgebied komt (14 mei 2013). In deze nota worden de diverse vragen en actiepunten 
behandeld en voorstellen gedaan voor aanpassingen c.q. maatregelen ten behoeve van het be
taald parkeren. Daarbij zijn er een aantal voorstellen vanuit de evaluatienota van 28 januari jl. die 
nu weer opnieuw worden voorgelegd. Doel is de opbrengsten van het betaald parkeren te verho
gen en de kosten te verminderen. 

Aanleiding: 
In het coalitieprogramma 2010-2014 : "Bijgestelde ambities: samen verantwoord verder" is onder 
programma 5 opgenomen dat evaluatie van betaald parkeren drie jaar na invoering van betaald 
parkeren plaatsvindt. De gemeenteraad heeft gevraagd deze evaluatie eerder uit te voeren. 

Relevante eerdere besluiten: 
Parkeernota 2008 , 09INT00455 d.d. 22 juni 2009 . 
Parkeernota 2008 , Parkeerorganisatie en - taken, 10INT00276 d.d. 9 maart 2010 . 
Besluit raad d.d. 12-3-2013: 

1. Het negatief resultaat van betaald parkeren 201 2, groot C 375 .000 , - (waarvan Ê 28 .000 , -
eenmalige onderzoekskosten tbv evaluatienota en C 347 .000 , - als resultaat op de par-
keerexploitatie), wordt ten laste gebracht van het rekeningresultaat 2012 . 

2. Voor het verwachte tekort 2013 , groot C 320 .000 , - wordt in de 1 s t e bestuursrapportage 
een dekkingsvoorstel opgenomen. 

3. De aanloopkosten tot en met 2 0 1 1 , groot C 352.000, - , worden ten laste gebracht van de 
reserve strategische projecten. 

In de raadsvergadering van 5-2-2013 is door wethouder Beintema toegezegd om bij de evaluatie 
van betaald parkeren het onderwerp van een aflossingstermijn van 40 naar 60 jaar mee te ne
men, waarbij in cijfers zal worden uitgewerkt wat de financiële uitwerking daarvan is. 

Doelstelling: 
Op 1 oktober 2011 is gestart met betaald parkeren. Nu blijkt dat, in tegenstelling tot wat in 
2008 werd verwacht, de parkeerexploitatie tot en met 2012 niet sluitend is geweest. De oorzaak 
hiervan is de tegenvallende opbrengst uit straatparkeren. 

Het doel van deze nota is meerledig: 
1. maatregelen te formuleren hoe de opbrengsten uit parkeren verhoogd kunnen worden en 

de exploitatiekosten kunnen worden beperkt; 
2. op basis van de huidige kennis en ervaringen een nieuwe parkeerexploitatie voor 2013 en 

verder op te stellen en deze vast te laten stellen; 
3. voorstel te doen hoe de komende jaren met het te verwachten tekort op de 

parkeerexploitatie kan worden omgegaan. 

Oplossing: 
Deze nota is opgedeeld in twee hoofdstukken: 
1. Maatregelen ter verhoging van de opbrengsten en verlaging van tekorten. Dit hoofdstuk be

schrijft vooral het financiële gedeelte van betaald parkeren. Conclusies en aanbevelingen zijn 
opgenomen in de paragraaf "financiële consequenties". 

2. Overige maatregelen/verbeteringen. In dit hoofdstuk komen alle andere relevante zaken zoals 
handhaving, vergunningen, naheffingen, bezoekerspassen, parkeergarage e.d. aan bod. Het 
hoofdstuk wordt afgesloten met conclusies en aanbevelingen. 
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Hoofdstuk 1: Maatregelen ter verhoging opbrengsten en verlaging tekorten 

1.1 Opbrengsten per maatregel 
Op een aantal (cursief gedrukte) oorzaken kan door de gemeente zodanig invloed worden uitge

oefend dat opbrengsten uit betaald parkeren toenemen: 
1. Betalingsbereidheid verhogen van de gemeten 7š

0

Zo naar de vereiste Bĩ»
0

Zo door efficiëntere 
handhaving. Bij het opstellen van de parkeerexploitatie is er van uit gegaan dat 85

0

Zo van 
de parkeerders zijn parkeerkaartje betaalt en niet langer parkeert dan de parkeertijd die hij 
heeft gekocht. Uit onderzoek blijkt dat dit percentage in 2012 7

0

Zo lager lag dan verwacht. 
Wanneer de betalingsbereidheid op 85

0

Zo gebracht kan worden levert dit, bij een ongewij

zigd aantal parkeerders, C 65.000, op. Op dit moment wordt er per week 44 uur gehand

haafd op straat en wordt de garage 24 uur bemand (deels fysiek en deels op afstand). We 
nemen géén maatregelen om deze betalingsbereidheid te verhogen door inzet van nog meer 
handhavingsuren. De bezetting in de garage dient voornamelijk als vraagbaak I informatie

punt, maar ook het afrekenen van bijvoorbeeld een verloren parkeerkaart, het bedienen van 
de verzinkbare palen van de centrumafsluiting en kleine administratieve handelingen. 

2. De afgelopen periode is er overleg geweest met de supermarkten over het beperken van de 
afvloei van parkeerders naar gratis parkeerterreinen bij deze winkels. Het uitwijkgedrag 
naar de gratis parkeerterreinen van supermarkten is aanzienlijk. Extra inkomsten zijn afhan

kelijk van de opstelling van de supermarkten. 
In verband met de overloop van (lang)parkeerders naar de parkeerterreinen van diverse su

permarkten is er met hen (Aldi, Lidl, Jumbo, Supercoop en AH) in een afzonderlijk gesprek 
gesproken over het parkeergedrag, mogelijke overlast en maatregelen. 
Enkele van de supermarkteigenaren met wie gesproken is, geven aan dat er sinds de invoe

ring van betaald parkeren meer op hun parkeerterrein wordt geparkeerd. Dit zijn zowel 
werknemers van bedrijven in het centrum, maar in een enkel geval ook treinreizigers. Met 
de verplaatsing van het station zou deze laatste groep parkeerders niet meer parkeren bij 
de supermarkten. De supermarkteigenaren ervaren van de nu parkerende werknemers dus

danig weinig hinder, dat zij geen reden zien om maatregelen te treffen. In een enkel geval 
vinden zij dit zelfs helemaal geen probleem, aangezien ook deze medewerkers, aan het eind 
van de werkdag, hun dagelijkse boodschappen bij de betreffende supermarkten kopen. 
Gemeente en ook de supermarkten houden de situatie in de gaten en zullen weer met el

kaar in gesprek gaan wanneer de situatie daar om vraagt. 
3. De bereikbaarheid van het centrum optimaliseren. De wegen naar het centrum zijn al lange 

tijd afgesloten of afgesloten geweest voor het verkeer. Hierdoor is het centrum veel slech

ter bereikbaar dan in 2008. Vanuit het koopstromenonderzoek blijkt dat dit door 37
0

Zo van 
de mensen als zo hinderlijk wordt ervaren dat zij niet meer of op een andere manier naar 
het centrum komen. Vertaald naar de parkeerexploitatie betekent dit een afvloei van 
C 30.000,. Na opening van de Van der Muelenweg moeten deze opbrengsten terug vloei

en. Er is gerekend met een voorzichtige terugvloei van ë 19.000,. Inmiddels is de Van der 
Muelenweg weer opengesteld voor alle verkeer en zijn er geen wegafsluitingen meer. 

4. Communicatietraject opzetten om het gebruik van de parkeergarage te stimuleren, uitleg te 
geven over het gebruik van de parkeerapparatuur, hoe de QRcodering werkt enz. In het 
Hellendoorn Journaal van 8 maart jl. heeft een positief artikel (interview) gestaan. Verder is 
de website actueel gemaakt. Er zijn foto's gemaakt van de parkeerautomaten en de te ver

richten handelingen voor het kopen van een kaartje. Hierover wordt binnenkort een persbe

richt verspreid in de lokale maar ook regionale media en de gemeentelijke website. 
5. Vervroegen van de aanvangstijd van betaald parkeren. In het coalitieakkoord (2010) is op

genomen dat bij de invoering van betaald parkeren, gedurende de periode van de werk

zaamheden aan het combiplan, het aanvangstijdstip wordt gesteld op 10.00 uur in plaats 
van 9.00 uur. Dit is in het raadsbesluit bij het invoeren van betaald parkeren (2011) over

genomen. Uit analyse blijkt dat er in 2012 6 60.000, afgevloeid is in dit uur. Wij stellen 
voor om het aanvangstijdstip vanaf 1 januari 2014 te vervroegen naar 9.00 uur. Dit, in af

wijking van het coalitieakkoord C D A  BB, omdat aanvoerwegen naar centrum zijn hersteld 
en de definitieve situatie daar nu al gerealiseerd is Wij verwachten dat dit vanaf 2014 extra 
inkomsten geeft van 6 54.000,  . Het overige deel (C 6.000,) lekt weg door de overstap 
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van auto naar fiets en/of consumeert elders. Verder stellen wij voor om de parkeergarage 
eerder open te stellen, namelijk om 7.00 uur in plaats van 8.00 uur. Dit zal naar verwach
ting niet direct meer inkomsten genereren maar komt de klantvriendelijkheid en daarmee 
het gebruik van de parkeergarage ten goede. 

Daarnaast kunnen de volgende maatregelen worden getroffen om de opbrengsten te verhogen: 
6. Door de invoering van reclamebelasting wordt het mogelijk om het centrum van Nijverdal 

aantrekkelijker te maken en evenementen te organiseren. Meer evenementen organiseren in 
het centrum van Nijverdal die veel (regionale) bezoekers trekken. Uit de analyse van de ge
gevens uit het parkeermanagementsysteem blijkt dat een evenement ruim C 1.000,- extra 
per dag aan parkeergeld oplevert. Op voorhand is hier geen rekening mee gehouden. De 
gemeente kan door marketingmogelijkheden te benutten het gebruik van de parkeergarage 
te stimuleren door bijvoorbeeld bezoekers van ons centrum beter te attenderen op de par
keergarage. 

7. Reclamemogelijkheden bieden op parkeertickets of toekomstige informatiesystemen. De 
opbrengsten hiervan zijn begroot op é" 1.000,- vanaf 2014. Dit wordt de komende maan
den in gang gezet. 

Hoewel de exploitatielasten niet hoger zijn dan geraamd hebben zij direct invloed op het resultaat 
van de exploitatie. Daarom wordt voorgesteld om met het treffen van de volgende maatregelen 
de kosten te beperken: 

8. Verlichting in de parkeergarage vervangen door LED verlichting. Er is een offerte opge
vraagd en nieuwe LED verlichting vraagt een investering van circa C 80 .000 , - . De huidige 
lampen moeten we desinvesteren, dit kost eenmalig circa C 16.000, - . Door de extra inves
tering nemen de kapitaaiiasten per saldo toe met circa C 6.000,- . Door gebruik te maken 
van LED verlichting halen we naar schatting een voordeel op de onderhoudskosten van cir
ca C 2.000,- per jaar en een voordeel op energielasten van circa C 1 7.000,- . Tegelijk wordt 
hierdoor invulling gegeven aan de duurzaamheidsagenda vande gemeente. Al met a! ziet 
het kostenplaatje voor LED verlichting er als volgt uit, waarbij in 2013 is gerekend vanaf 1 
september: 
LED veriiäììîrfcj ţx C 1 .OCX),? 201B 
Besparing energie 4 17 17 I 1 
fesparing onderhoud 2

 ; 
2 2 

Kapitaaiiasten (desinvestering) 16

Kapitaaiiasten 2 6 6 6

TOTAAL 14 13 13 13 

Hieruit blijkt dat 2013 negatief uitpakt met circa C 14.000,  maar dat we daarna ieder jaar 
een lagere exploitatie verwachten van circa C 1 3.000, . Wij stellen voor om de lampen in 
de parkeergarage in 2013 te vervangen door LED verlichting. ín de modellen bij paragraaf 
"financiële consequenties" is hier rekening mee gehouden. 

Bovenstaande maatregelen leiden tot een verbetering van de parkeerexploitatie. Aangezien we 
verwachten dat niet iedere maatregel vanaf het begin volledig rendeert ramen we uit voorzichtig

heid een deel van de verwachte opbrengsten af. In 2013 is dit C 10.000,  ; in 2014 en 2015 is 
dit C 20.000,  . In de modellen bij paragraaf "financiële consequenties" is hier rekening mee ge

houden. 

1.2 Technische aanpassingen 
Naast bovenstaande maatregelen om de exploitatie te verbeteren, is een drietal technische aan

passingen gedaan. Deze zijn hieronder toegelicht. De financiële effecten zijn verwerkt in de mo

dellen bij paragraaf "financiële consequenties". 

1.2.1 Annuïtair afschrijven î.p.v. lineair 
In het verleden gingen we uit van een lineaire afschrijving van de investeringen in de parkeerga

rage en het maaiveld. Bij de lineaire afschrijving met hogere kapitaaiiasten in de beginjaren had
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den we de reserve strategische projecten om de hoge lasten voor te financieren en in latere jaren 
terug te storten vanuit de parkeerexploitatie. Bij de nieuwe raming van de parkeerexploitatie voor 
2013 e.v. is het echter niet mogelijk om overschotten terug te betalen aan de reserve strategi
sche projecten, omdat we geen overschotten verwachten. 

Een lineaire afschrijving geeft in de eerste jaren een hoge kapitaallast en in latere jaren een lagere 
last. Omdat de exploitatie van betaald parkeren sluitend is, moet de hogere kapitaallast in de 
eerste jaren worden voorgefinancierd en in latere jaren worden terugbetaald. Dit voorfinancieren 
en "terugbetalen" gebeurt via de reserve strategische projecten. Bij een lineaire afschrijving is op 
basis van de huidige begroting vanaf 2023 alles terugbetaald en is er vanaf 2023 "ruimte" in de 
exploitatie. De verwachte exploitatie van 2013 e.v. geeft aan dat de huidige begroting niet meer 
haalbaar is. 

In de parkeerexploitatie genereren we inkomsten uit het betaald parkeren, waarmee o.a. de kapi
taaiiasten gedekt worden. Het ligt daarom voor de hand om de kapitaaiiasten gelijkmatiger te 
verdelen over de afschrijvingsduur. Daarmee worden tekorten in de eerste jaren en overschotten 
in de latere jaren genivelleerd. Bovendien zijn de tekorten de eerste jaren bij een annuïtaire af
schrijving lager dan bij een lineaire afschrijving en is de reserve strategische projecten niet toerei
kend om de tekorten bij een lineaire afschrijving op te vangen. Dit pleit voor een annuïtaire af
schrijving van de investeringen. Bij een annuïtaire afschrijving van de investering in de parkeerga
rage is er bij de nieuwe begroting sprake van lagere kapitaaiiasten. Hierdoor zijn de tekorten de 
eerste jaren lager. In onderstaande tabellen is hier al rekening mee gehouden. Een nadeel van de 
annuïtaire afschrijving is dat de totale kapitaaiiasten over de gehele looptijd zo'n ê 1,6 miljoen 
hoger zijn dan bij lineaire afschrijving. Het voordeel van de lagere jaarlast in het begin en het feit 
dat er geen adequate voorfinanciering mogelijk is, weegt zwaarder dan een hoger totaal aan kapi
taaiiasten. Wij stellen daarom voor om voor 2013 en verder de afschrijvingsmethodiek bij de in
vesteringen in de parkeergarage en het maaiveld te wijzigen van lineair naar annuïtair. De ver
wachte besparingen (zonder het effect van LED verlichting) lopen af van circa C 172.000, - in 
2013 tot circa C 44 .000 , - in 2022 en zijn verwerkt in de modellen (zie "financiële consequen
ties"). 

1.2.2 Afschrijven in 60 jaar i.p.v. 40 jaar 
De parkeergarage wordt nu in 40 jaar afgeschreven (zie raadsbesluit beleidskader investeren en 
afschrijven van 5 februari 2013). Gezien de locatie van de garage (ondergronds), de kwaliteit van 
de garage en het feit dat de garage onder een gebouw ligt, gaan we er niet vanuit dat de garage 
(net als de gebouwen die er bovenop staan) over 40 jaar afgebroken en/of vervangen wordt. Het 
ligt daarom voor de hand dat de garage langer mee gaat. Om die reden stellen we voor om het 
afschrijvingsbeleid op dit punt te wijzigen en de afschrijvingstermijn aan te passen van 40 naar 
60 jaar. Dat houdt in dat er nog 59 jaar aan kapitaaiiasten resteert, in plaats van 39 jaar. Overi
gens betekent dit dat de kapitaaiiasten jaarlijks C 50 .000, - lager zijn. Hiertegenover staat een 
nadeel op het totaal aan kapitaaiiasten over de resterende looptijd. Deze nemen met C 6,0 mil
joen toe van C 17,5 miljoen tot C 23,5 miljoen (rekenrente: 4,6*26). 

1.2.3 Aanpassing rente 
Als onderdeel van de 1 e bestuursrapportage 2013 is de rente op langlopende leningen opnieuw 
tegen het licht gehouden. De uitkomst hiervan is een aanpassing van de gemiddelde rekenrente 
(omslagrente) van 4,6*26 naar 4,3*26. Hierdoor daalt de rentecomponent in de kapitaaiiasten. Per 
saldo geeft dit een jaarlijks voordeel van circa C 23 .000 , - in de parkeerexploitatie. Met dit voor
deel is rekening gehouden in de kapitaaiiasten in de modellen bij de "financiële consequenties". 

1.3 Tarievenbeleid 
Een op het eerste gezicht voor de hand liggende maatregel om de opbrengsten te verhogen is het 
verhogen van het tarief van C 1,- per uur (0,10 per 6 minuten) naar C 1,10 per uur. Dit leidt ech
ter niet automatisch tot 10*26 meer opbrengsten. Voorgesteld wordt het tarief de eerste jaren te 
handhaven op C 1,- per uur. Om op termijn (2022) een kostendekkende parkeerexploitatie te 
hebben is in de modellen rekening gehouden met tarief stijging van 10*26 (circa Ê 0,10 per uur) in 
januari 2 0 1 5 , 2018 en 2 0 2 1 . Daarbij wordt er vanuit gegaan dat dan ook het realtime parkeren is 
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ingevoerd. Het formele besluit over deze tarieven vindt jaarlijks plaats bij het tarievenbesluit en de 
(parkeer)belastingverordening. 
1.3.1 Tariefdifferentiatie 
Een andere mogelijkheid die is onderzocht is het toepassen van tariefdifferentiatie. Hierbij valt te 
denken aan een lager tarief voor de parkeergarage dan voor het parkeren op maaiveld. Dit stimu
leert het parkeren in de parkeergarage. Echter, over de inkomsten van de garage moet 21 *26 BTW 
worden afgedragen. Per saldo kost verschuiving van het parkeren van de straat naar de garage 
geld. 
Omgekeerd kan het parkeren op maaiveld gestimuleerd worden door een lager tarief te kiezen 
dan in de parkeergarage. Afhankelijk van het verschil in tarieven zal de garage minder goed of 
niet meer gebruikt worden. Gezien de goede faciliteiten die de garage biedt, is dit niet wenselijk. 
Wij handhaven daarom het huidige beleid (en passen geen tariefdifferentiatie toe). 

1.3.2 Dagkaarttarief van C 5,- of C 2,-
Uit analyse van de parkeerdata blijkt dat het reduceren van het dagkaarítarieí van C 5,- naar C 2,-
een inkomstenderving geeft van C 30 .000 , per jaar. Een deel van de mensen die nu tussen de 
C 1,50 en C 2,- betaalt, zal mogelijk C 2,- betalen omdat het dan aantrekkelijker is langer te blij
ven. De inkomstenderving blijft echter aanzienlijk. 
Wij stellen daarom voor het huidige beleid te handhaven (en het dagkaarttarief op C 5,- te laten). 

1.3.3 Parkeervergunningen 
Het aantal uitgegeven parkeervergunningen en daarmee de inkomsten zijn hoger dan verwacht. 
Wel wordt vooral het tarief voor de 2 d e vergunning (C 120,-) als hoog ervaren. Veel mensen ma
ken gebruik van de mogelijkheid tot automatische incasso hetgeen tot kostenbesparing leidt. 
Misbruik van de digitale vergunning is niet bekend. Er zijn 136 1 6 vergunningen verleend en 1 2 
tweede vergunningen. Voorstel is de kosten van de tweede vergunning te bepalen op C 60, - . 
(minderopbrengst circa C 720,-) 
Verder stellen wij voor om per 1 januari 2014 de bedrijfsvergunning op naam van C 480 , - te ver
lagen naar C 240,- . Daarmee komt dit beter in verhouding te liggen met de andere tarieven en het 
beantwoord daarmee aan de oproep vanuit de raad om het klantvriendelijker te maken. 

Hoofdstuk 2: Overige maatregelen /' verbeteringen 

2.1 Handhaving 
In 2012 zijn er 4 .695 naheffingen opgelegd. Dit is gemiddeld 1,5 naheffing per naheffingsuur. Dit 
is meer dan in de contracten wordt gevraagd maar dit leidt er echter niet toe dat de vereiste be
talingsbereidheid van 85*26 wordt gehaald. Voorgesteld wordt om in eerste instantie door efficiën
ter te handhaven, de invoering van real time parkeren en communicatie de betalingsbereidheid op 
85*26 te brengen. Desgewenst kan op termijn de handhavingscapaciteit worden verhoogd. Tevens 
kan de hoogte van de naheffingsaanslag verhoogd worden. De kosten van betaald parkeren blij
ken hoger te zijn dan aanvankelijk aangenomen. De volgende kosten mogen in het naheffingen 
tarief worden doorberekend: 
a) Vaste informatieverwerkingskosten C 92 .000 
b) Variabele informatieverwerkingskosten C' 32 .000 
c) Kosten afschrijving en interest C 66 .000 
d) Personeelskosten C 93 .000 
e) Overhead e 20 .000 
f) Totaal e 303 .000 
Met een verwacht aantal naheffingen in 2013 van circa 3 .300 komt dit op circa 6 92, - aan kos
ten per naheffing. Het maximumtarief voor een naheffing in 2013 is C 56,- . in de praktijk blijkt 
dat de gemeente Hellendoorn, in tegenstelling tot veel gemeenten, de kosten (nog) niet maximaal 
doorberekent in de naheffing. We stellen voor om naar een meer kostendekkend tarief te gaan en 
met ingang van 1 september 201 3 het tarief van de naheffing te verhogen van C 37,- naar het 
maximum tarief voor 201 3 van 4D 56,- . 

2.2 Met tarieven flexibel inspelen op situaties 
Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het aanwijzen van vier dagen waar
op gratis geparkeerd kan worden. Wei dient de raad hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd te 
worden. Het zou wenselijk zijn om de handelingsvrijheid van het college (en parkeerbedrijf) uit te 



- 9 -

breiden om met (tariefs)acties snel en flexibel in te kunnen spelen op kansen die zich voordoen 
om de parkeergarage positief bij klanten onder de aandacht te brengen, ondernemers tegemoet te 
komen en/of de levendigheid in het centrum te vergroten. Uitgangspunt is daarbij dat de door de 
raad vastgestelde tarieven voortaan als maximum tarieven worden beschouwd. 

2.3 Gebruiksgemak: real-time parkeren 
Uit analyse van de verkochte parkeertickets blijkt dat er veel kaartjes verkocht worden met een 
waarde van C 0,10 en C 0 ,20 . Ook worden er veel naheffingsaanslagen opgelegd. Hieruit kan 
worden afgeleid dat veel parkeerders, omdat zij kort in het centrum verblijven, geen kaartje kopen 
of een kaartje met korte parkeertijd kopen. Uit analyse van de naheffingsaanslagen blijkt dat 
vooral deze groep een naheffing krijgt opgelegd. Dit beeld is niet opvallend omdat de tijd die aan 
de koop van een parkeerticket moet worden besteed (naar de automaat lopen, de betaalhandeling 
verrichten en terug lopen naar de auto) lang is ten opzichte van de tijd die zij in het centrum ver
blijven. De invoering van real-time parkeren komt hieraan tegemoet. In dit systeem wordt achter
af betaald en hoeft de gang naar de automaat niet meer gemaakt te worden. De meest gebruikte 
mogelijkheden voor real-time parkeren zijn sms-parking, belparkeren, internetparkeren en de par-
keerapp (een applicatie op een smartphone). Een parkeerder activeert hiermee zijn kenteken en 
koopt parkeertijd. Een handhaver scant een kenteken en stelt vast of er parkeertijd gekocht is. 
Deze systematiek is gelijk aan het handhaven van vergunninghouders. Zodra de parkeerder in zijn 
auto stapt, kan hij door te bellen of gebruik te maken van de app zijn kenteken weer deactiveren 
waardoor het afschrijven van parkeertijd stopt. Dit systeem is niet alleen beschikbaar voor inwo
ners van Nijverdal maar voor iedereen, al zal niet iedereen er gebruik van maken. Het verschul
digde parkeergeld wordt maandelijks van het vooraf opgegeven rekeningnummer afgeschreven. 
Deze maatregel is mede bedoeld om de 850Zo betalingsbereidheid te krijgen (ziel. 1, punt 1). 

Voor het invoeren van real time parkeren betaalt de gemeente Hellendoorn een zogenoemde 
' fee ' . Kosten komen globaal op 2,b0Zo van de parkeertransacties die via deze manieren worden 
gedaan. De 2,b0Zo draagt de gemeente Hellendoorn af aan de partijen waarmee een contract 
wordt afgesloten. De rest ontvangt de gemeente Hellendoorn. Inmiddels zijn er steeds meer ge
meenten die deze nieuwe manier van betaald parkeren toepassen. 

2.4 Gebruiksgemak: E-loket 
Verder werken we momenteel aan het E-loket waardoor burgers een parkeervergunning digitaal 
kunnen aanvragen, wijzigen of beëindigen. Naar verwachting zal deze mogelijkheid in de loop van 
dit jaar doch uiterlijk eind 2013 beschikbaar zijn. 

2.5 Verplaatsen van twee parkeerautomaten 
Uit gebruikservaring blijkt dat het wenselijk is om aan de noordoostzijde van de Rijssensestraat 
een extra parkeerautomaat te plaatsen. Op deze locatie wordt het oversteken naar de westzijde 
van de straat als zeer storend ervaren. Hierdoor is de betalingsbereidheid laag. 

Aan de noordzijde van de Grotestraat ter hoogte van EP liggen een aantal parkeervakken welke 
relatief ver van een parkeerautomaat liggen. Op het parkeerterrein Grotestraat Noord staat een 
parkeerautomaat op relatief korte afstand maar deze is voor de parkeerder niet zichtbaar. Het is 
wenselijk in de Rijssensestraat en de Grotestraat een extra parkeerautomaat te plaatsen. 
Bij de inrichting van de stationsomgeving zuid moesten twee parkeerautomaten worden verwij
derd. Daardoor worden de loopafstanden naar de automaat verkleind. 

2.6 Bereikbaarheid winkels 
Uit het parkeerduuronderzoek en vanuit meldingen blijkt dat de bezettingsgraad op de Grote
straat, Constantijnstraat, Meijboomstraat en Rijssensestraat soms lOO'fö of meer bedraagt. Hier
door komt de bereikbaarheid van winkels onder druk te staan. Uit onderzoek blijken de parkeer
ders voor een (groot) deel bewoners te zijn. Dit is een ongewenste situatie. Voorgesteld wordt 
het gebruik van de bewonersvergunning in deze straten niet langer toe te staan. Een separaat 
voorstel hiertoe zal u worden voorgelegd. 

2.7 Situatie Molukkenstraat (nabij Wibbelink) 
Op 5 februari jongstleden is een brief van Wibbelink ontvangen waarin gevraagd wordt het be
taald parkeren in de Molukkenstraat om te zetten naar een blauwe zone. Door meerdere fracties 



- 10 -

is in de commissievergadering (d.d. 13-2-2013) aandacht gevraagd voor de situatie nabij Wibbe
link. 
In de Molukkenstraat staat één betaalautomaat. De kosten wegen niet tegen de baten op. Daar
om wordt voorgesteld om deze straat per 1 september 2013 als blauwe zone aan te wijzen. Er 
zal voor invoering een verkeersbesluit moeten worden genomen. Een separaat voorstel wordt u 
voorgelegd. 

2.8 Parkeerterrein stationsomgeving Noord 
ín de nieuwe stationsomgeving is een parkeerterrein aangelegd, bedoeid voor reizigers die gebruik 
maken van het openbaar vervoer. Wanneer er geen maatregelen worden getroffen is de kans 
groot dat dit terrein gebruikt wordt door langparkeerders die werken in het centrum. Vanuit de 
fracties is aangedrongen op maatregelen. Met NS zijn hierover gesprekken gaande. Er is een sys
teem beschikbaar waarbij de OV chipkaart aan NS parkeerterrein wordt gekoppeld. Echter voor 
niet - Ns terreinen is die koppeling nog niet mogelijk in verband met bedrijfsgevoelige informatie 
die daaraan verbonden is. Daarom wordt door NS bekeken hoe dit systeem ook voor het gemeen
telijk parkeerterrein is in te zetten. De situatie zullen we monitoren. 

2.9 Situatie in de Bloemenwijk 
In de Bloemenwijk geldt betaald parkeren. Bewoners hebben een vergunning. Bezoekers kunnen 
voor half geld parkeren mits zij de bezoekerspas van de bewoners gebruiken. Vanuit de commis
sie is gevraagd om nader te onderzoeken of in dit gebied betaald parkeren afgeschaft kan wor
den. 
Bekeken is wat de opbrengst is per automaat in het totale betaald parkeren gebied. Geconclu
deerd wordt dat in 2012 , op een paar locaties na, in het gebied ten zuiden en oosten van de 
Constanti jnstraať, de kosten hoger zijn dan de opbrengsten in de parkeerautomaat. In de wijk 
geldt dit voor 13 automaten. Het doel was om vooral in deze wijk langparkeren door werknemers 
in het centrum tegen te gaan. Dit effect kan ook bereikt worden door het gebied aan te wijzen 
als vergunninghoudersgebied. Daarom, en mede als optimalisatie van de parkeerexploitatie, stel

len wij voor om dit gebied aan te wijzen ais vergunninghoudersgebied en de automaten te verwij

deren. Dat betekent dat bewoners een vergunning kunnen aanschaffen á C 30, (een tweede 
vergunning C 60,) waarmee zij onbeperkt kunnen parkeren in dit gebied. Voor bezoek zullen we 
kraskaarten uitgeven. Bewoners kunnen een boekje kopen á C 10, met 10 kraskaarten met een 
maximum van 5 boekjes per jaar per adres. Eén kraskaart geldt dan voor één dagdeel (ochtend I 
middag I donderdagavond). Deze bezoekersregeling zal ' ingeregeld' moeten worden en zal dus 
gemonitord worden en op basis van het daadwerkelijke gebruik worden fijngeslepen. Bijvoorbeeld 
ten aanzien van het aantal uren dat bewoners kunnen kopen voor hun bezoek. De beleidsregels 
zoals die nu in de Bloemenwijk gelden (zoals tijden) blijven van toepassing in het nieuwe vergun

ninghoudersgebied. Handhaving blijft onverkort noodzakelijk en dit kostenaspect verandert niet. 
Door de tijden in het vergunninghoudersgebied en de kosten van een parkeervergunning voor 
bewoners gelijk te houden aan die in het betaald parkeren gebied blijven de uitgangspunten over

eind. In de huidige situatie kan iedereen er nog staan; straks geldt dat alleen vergunninghouders 
en bezoekers er nog kunnen parkeren. 
Wij stellen voor vanaf 1 januari 2014 het betaald parkeren gebied te beperken tot het groene 
gebied (zie de situatietekening die als bijlage Is toegevoegd). Voor het rode gebied wordt voorge

steld om per 1 1 2014 vergunninghoudersparkeren in te voeren. De bebording zal hiervoor moe 
ten worden aangepast. 

Effecten: 
Een parkeerexploitatie waarbij een zo groot mogelijk deel van de kapitaaiiasten van de parkeerga

rage worden afgedekt. 

Planning: 
Behandeling van de nota in de vergadering van de Commissie Grondgebied van 12 juni aanstaan

de. Behandeling in de raad van 2 juli 2013 . 

1 Het gebied omvat de Schansertweg, Zonnebloemstraat, Papaverstraat, Dahliastraat, 
Korenbloemstraat, Molukkenweg, Fabrieksstraat, Spoelerstraat en Salomonsonstraat. 
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Financiële consequenties: 
Het resultaat van 2012 en de evaluatie van betaald parkeren zijn aanleiding geweest om 
maatregelen te benoemen de opbrengsten te maximaliseren en de kosten te reduceren. Deze 
maatregelen zijn opgenomen bij paragraaf 1.1. Daarnaast zijn er technische aanpassingen gedaan 
(zie 1.2) en is het tarievenbeleid aangepast (zie 1.3). Verder gaan we bij de inkomsten uit van 
een gelijkblijvend aantal auto's dat er parkeert (we houden geen rekening met een toename van 
parkeerders). Aan de kostenkant houden we rekening met een inflatie I tarief stijging van 2

0

Zo per 
jaar. Al deze aanpassingen leiden tot nieuwe prognoses voor 2013 en verder. De 
geprognosticeerde parkeerexploitatie is in 3 modellen uitgewerkt: 
Model 1: Doorgaan met betaald parkeren; 
Model 2: Volledig afschaffen van betaald parkeren; 
Model 3: Bloemenwijk: betaald parkeren omzetten naar vergunninghouder gebied (per 112014). 

In alle modellen houden we rekening met de dekking die in de begroting 2013 e.v is opgenomen 
voor handhaving van C 41 .000 ,  structureel en dekking uit de reserve strategische projecten voor 
2013 en 2014 van resp. 6 96 .000 ,  en C 67.000,  . Vanaf 2015 heffen we de reserve strategi

sche projecten op. 

Model 1: Doorgaan met betaald parkeren 

6 7 4 7 4 2 8 0 8 8 2 8 8 2 8 911 911 911 9 9 4 9 9 4 

 4 6 4  4 6 9  4 7 8  4 8 8  4 9 7  5 0 6  5 1 6  5 2 6 536 ;  5 4 6 

 6 2 9  6 1 4  6 1 2 ;  5 9 9  5 6 3  5 6 3  5 6 3  5 6 3  5 6 3  4 5 7 

 4 1 9  3 4 2 :  2 8 3  2 5 8 231  158 :  1 6 8 ;  1 7 8  105 !  1 0 

41 41 41 41 41 41 41 41 41 \ 41 

 3 7 8 301  2 4 2  2 1 7  1 9 0  117 ;  1 2 7 ;  1 3 7 ; 6 4 31 

9 6 6 7 

-282 -234 -242 -217 -190 -117 -127 -137 -64 31 

Model 1 is kostendekkend in 2022 . 

Toelichting: 
De belangrijkste punten waarmee in model 1 rekening is gehouden zijn: 
» betere bereikbaarheid centrum (zie 1.1. punt 3); 
» vervroegen aanvangstijd van 10:00 uur naar 9:00 uur m.i.v. 2014 (zie 1.1. punt 5); 
» LED verlichting in de parkeergarage (zie 1.1. punt 8); 
« aframing opbrengsten uit voorzichtigheid in 2 0 1 3 , 2014 en 2015 (zie 1.1); 
» annuïtaire afschrijving van de investeringen (zie 1.2.1); 
» een resterende looptijd van de investeringen in de parkeergarage is 59 jaar i.p.v. 39 jaar (zie 

1.2.2); 
» aanpassing rente in kapitaaiiasten naar (zie 1.2.3) 
» tariefstijgingen circa 10

0

7o in 2 0 1 5 , 2018 en 2021 (zie 1.3); 
« aanpassing tarief vergunningen (zie 1.3.3); 

» een tarief stijging van de naheffingen naar C 56, m.i.v. september 2013 (zie 2.1); 

Model 2: Het volledig afschaffen van betaald parkeren 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Model 2 is niet kostendekkend. Bij dit model moet structureel ruim C 0,8 min. aan alternatieve 
dekking gevonden worden. Als dit met een OZB stijging gebeurt, betekent dit (indicatief): 

a. een stijging voor alleen woningen van circa 20"Xi, oftewel C 57, voor een gemiddelde 
woning met een W O Z waarde van C 255.000 ,  , of 

b. een stijging voor alle W O Z objecten (woningen, scholen, sportaccommodaties, bedrijven 
etc.) van circa 12*26, oftewel C 34, voor een gemiddelde woning met een W O Z waarde 
van C 255.000,  . Voor een nietwoning (bijv. een fictief bedrijf) met een W O Z waarde 
van e 1,0 min. betekent een stijging van 12*26 circa C 480,  , (NB. Een eerste bewoners

vergunning kost C 30,). 
De stijgingen zijn indicatief en berekend op basis van gegevens uit de begroting 2 0 1 3 . De werke

lijke stijging zal waarschijnlijk nog een fractie hoger moeten liggen om aan E 0,8 min. te komen. 
Dit komt omdat een OZB stijging op de gemeentelijke panden (waaronder scholen en sportac

commodaties) voor onze rekening komt en dus geen verhoging van de netto opbrengst betekent 
(ter algemene informatie elke 1 *26 algemene OZBverhoging leidt tot extra Inkomsten van ca C 
68 .000 , per woning gemiddeld C 2,80, per nietwoning gemiddeld C 40 . Als nietwoningen bui

ten beschouwing blijven, is elke 1 96 OZBverhoging goed voor ca C 41 .000 aan opbrengst). 

Toelichting: 
De belangrijkste punten waarmee in model 2 rekening is gehouden zijn: 
» geen inkomsten; 
® geen of lagere uitgaven voor het digitale vergunningen systeem, handhaving en ledigen par

keerautomaten; 
» LED verlichting in de parkeergarage (zie 1.1. punt 8); 
» aframing opbrengsten uit voorzichtigheid in 2 0 1 3 , 2014 en 2015 (zie 1.1); 
® annuïtaire afschrijving van de investeringen (zie 1.2.1); 
® een resterende looptijd van de investeringen in de parkeergarage is 59 jaar i.p.v. 39 jaar (zie 

1.2.2); 
® aanpassing rente in kapitaaiiasten naar 4,396 (zie 1.2.3) 

Model 3: Bloemenwijk: betaald parkeren omzetten naar vergunninghouder gebied {per 112014) 

6 7 4 7 3 4 7 9 9 8 1 9 8 1 9 901 901 901 9 8 3 9 8 3 
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Model 3 is kostendekkend in 2022 . 

toelichting: 
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model 1 en daarnaast: 
» minder automaten, dus minder inkomsten op straat en minder uitgaven voor energie en ledi

gen parkeerautomaten. 

Conclusies en voorstel 
Uit de tabellen bij "financiële consequenties" kunnen we de volgende conclusies trekken. Geen 
van de modellen is op dit moment kostendekkend. Modellen 1 en 3 leiden op termijn (2022) tot 
een kostendekkende parkeerexploitatie. Model 3 is financieel het minst negatief. Model 2 is het 
meest negatief. Het resterende tekort in model 2 (afschaffen betaald parkeren) correspondeert 
met een OZB stijging voor alle panden van 12*26, oftewel C 34, per jaar voor een gemiddelde 



- 13 -

woning met een W O Z waarde van C 255 .000 , - en C 480 , - voor een fictief bedrijf met een WOZ 
waarde van C 1,0 miljoen. 

Op basis van de wensen van de raad ten aanzien van het parkeren in de Bloemenwijk in combina
tie met de financiële verwachtingen van de parkeerexploitatie, stellen wij voor om te kiezen voor 
model 3 met ingang van 1 januari 2014 . Op dit moment verwachten wij voor 2013 per saldo een 
tekort van C 282 .000 , - (model 1 en 3). Dit tekort is meegenomen bij de 1 e bestuursrapportage 
2 0 1 3 , waarin is aangegeven hoe dit tekort wordt gedekt. Voor de jaren daarna verwachten wij 
dat het tekort afloopt tot een kostendekkende parkeerexploitatie in 2022 . Voor deze tekorten zal 
binnen de begroting dekking gevonden moeten worden. 

Wij stellen voor de parkeerexploitatie cijfers van model 3 op te nemen in de begroting voor 2014 
en verder en de geprognosticeerde tekorten in de komende jaren mee te nemen bij de integrale 
afweging van de begroting 2014 . 

Personele consequenties: 
N.v.t. 

Juridische consequenties: 
De Verordening parkeerbelastingen 2013 moet op twee punten gewijzigd worden, namelijk de 
verkleining van het gebied (Molukkenstraat) en de aanpassing van het tarief voor de naheffings
aanslag. De overige voorstellen hebben betrekking op de belastingverordening voor 2014 . 
Bij het raadsvoorstel (behandeling in de raad van 2 juli aanstaande) zal separaat een wijzigings
verordening gevoegd worden. 

Informatisering I Automatisering: 
N.v.t. 

Burger- en overheidsparticipatie: 
N.v.t. 

Communicatie: 
Om mensen van voldoende informatie te voorzien is een website gebouwd. Deze website is half 
september 2011 opengesteld. Op de website staat onder andere informatie over tarieven, gebie
den, parkeertijden, de diverse vergunningen en de parkeergarage. 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. In 2012 is de website 2 .750 maal bezocht. 

Op alle parkeerautomaten zijn inmiddels zogenaamde QR-coderingen aangebracht. Door deze 
code te scannen met een smartphone kan informatie over betaald parkeren worden opgehaald. 
Informatie die ontsloten wordt betreft onder meer gebiedsgrootte, tarieven, parkeertijden, platte
grond met locatie van de automaat en de locaties van de dichtstbijzijnde andere automaten. On
derzocht wordt welke mogelijkheden er zijn om via dit medium reclametijd aan te bieden aan 
ondernemers. 
Onlangs is de informatie op de gemeentelijke website geactualiseerd. 

Overige consequenties: 
N.v.t. 
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Reeds uitgevoerde aanpassingen/verbeteringen 

1 Extra aanduidingsborden "betaald parkeren " 
In de ingediende bezwaarschriften werd regelmatig als bezwaar genoemd dat het onduidelijk was 
dat men parkeerde in een betaald parkeren gebied. Om die reden zijn er 30 aanvullende borden 
"betaald parkeren" geplaatst. Dit heeft geleidt tot aanmerkelijk minder bezwaarschiften. 

2 QR-codering 
QR staat voor quick response. De code kan worden gescand door een app op een smartphone. 
Vervolgens wordt via internet de achterliggende informatie ontsloten. Alle 44 parkeerautomaten 
hebben een unieke QR-codering gekregen. Het scannen levert informatie op over de locatie waar 
men zich bevindt, waar andere parkeerautomaten staan en welke regels er gelden ten aanzien 
van betaald parkeren. Ook is er een link naar de parkeerwebsite opgenomen. 

3 Bewegwijzering in garage is verbeterd; 
Door interne bewegwijzering worden parkeerders naar de vier uitgangen van de parkeergarage 
geleid. Ondanks deze bewegwijzering vroegen parkeerders regelmatig aan de beheerder van de 
garage de weg naar de uitgangen. Door het aanbrengen van de benaming van de straat waar de 
uitgang op uit komt is dit duidelijker gemaakt. 

4 Uitrijkaarten voor garage beschikbaar geïntroduceerd; 
Op 8 november 2012 heeft de gemeenteraad besloten dat ondernemers en organisatoren van 
evenementen uitrijkaarten voor de parkeergarage kunnen kopen voor C 2,- per stuk. Deze kaarten 
kunnen meegegeven worden aan klanten of medewerkers. Hiermee wordt het gebruik van de 
parkeergarage gestimuleerd. 

5 Parttimeparkeervergunning 
Aanvankelijk was het alleen mogelijk om een werknemersvergunning te kopen die een hele week 
geldig was . Direct na invoering van betaald parkeren kwam er vraag naar een parttímevergun-
ning. Vanaf 1 januari 2012 is het mogelijk om per dag een vergunning te kopen. Iedere combina
tie is mogelijk. 

6 Offertetraject voor aanbrengen LED verlichting 
Er zijn offertes opgevraagd. Zie punt 1.1 punt 8. Naar verwachting operationeel september 2013 . 

7 Offertes aangevraagd voor reclame op parkeertickets 
Voor reclame op de parkeertickets zijn ook offertes aangevraagd. De mogelijkheden zullen de 
komende maanden verder worden onderzocht. 

8 Extra communicatie in de lokale krant en actualiseren informatie op gemeentelijke website 
Extra communicatie heeft plaatsgevonden. Zie punt 1.1 punt 4 . 
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Bijlage 2. Situatietekening betaald parkerengebied - vergunninghoudersgebied 
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Bijlage 3. Algemene informatie over verguningen en bezwaarschriften 

1. Bezoekerspassen en vergunningen 
Er zijn in 2012 in totaal 473 bezoekerspassen verstrekt waarvan er slechts 230 gebruikt worden. 
Van de beschikbare 90 uur is gemiddeld 14 uur verbruikt. 

Verstrekte vergunningen in 2013 
Bedrijfsvergunning op kenteken 
Bedrijfsvergunning op naam 
Bewonersvergunning 
Mantelzorgvergunning 
Werknemersvergunning 
Werkgeversvergunning 

Totaal 

49 
17 

343 
43 

164 (bedrijven in centrum incl. gemeente) 
23 

648 

2. Bezwaarschriften 
In 2012 zijn er 321 bezwaren ingediend tegen een naheffing. Hiervan zijn er 132 gegrond ver
klaard. De belangrijkste redenen om de bezwaren gegrond te verklaren zijn: achteraf een geldig 
kaartje overlegd en parkeerautomaat defect. 
De belangrijkste redenen om de bezwaren ongegrond te verklaren zijn: onbekendheid (72*20) en 
parkeerautomaat defect (10*26). Sinds er extra aanduidingsborden geplaatst zijn is het aantal ge
gronde bezwaarschriften met als reden "onbekendheid" sterk afgenomen. 
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Bijlage 4. Activiteiten in centrum van Nijverdal 

Acties (stand van zaken) naar aanleiding van overleg met centrumwinkeliers en pleidooien in de 
commissie Grondgebied van insprekers om betaald parkeren af te schaffen of een paar jaar op te 
schorten: 

» In de steigers: Stichting Promotie Nijverdal, beheert het ondernemersfonds, laat zich advise
ren door een Adviesraad waarin naast Handelsbelangen ook andere ondernemers zijn verte
genwoordigd. 

« Voor de uitvoering is een promotiecoördinator ingehuurd in de persoon van Jaimi Olthof. 
» Het Stichtingsbestuur en de coördinator presenteren zichzelf formeel in de loop van de maand 

juni aan de centrumondernemers (beoogde locatie: de parkeergarage). 
» De promotiecoördinator heeft zich in de afgelopen maanden vooral ingezet op haar introductie 

bij ondernemers en het benadrukken van het belang van gezamenlijk marketing- en promotie
activiteiten (creëren van draagvlak). Deze missie kan als geslaagd worden beschouwd: naam 
en functie zijn inmiddels genoegzaam bekend, de respons is overwegend positief. 

» In het kader van de structuurvisie is door ons een workshop georganiseerd rond onder andere 
het Nijverdalse centrum. Het thema bleek zo aansprekend dat daaraan op 17 april een vervolg 
is gegeven. Onze gesprekspartners: vastgoedeigenaren en ondernemers. Gespreksonderwerp: 
onder andere "de 25 van Scheppink" 25 rijpe en groene ideeën uit de koker van een onder
nemer waarvan een aantal op korte termijn wordt opgepakt. Eén van de adviezen, wees rea
l istisch, blijf niet hangen in een klaagzang, besteed geen energie aan zaken die onomkeerbaar 
zijn en kijk als ondernemer ook vooral wat jezelf kunt/moet doen! 

» Een aanzienlijke deel van de ideeën ligt in de lijn met het Uitvoeringsprogramma Economische 
Zaken en Vrijetijdseconomie dat in concept is gepresenteerd. 

» De opening van de van der Muelenweg is luister bijgezet, de positieve effecten zijn merkbaar 
voor de ondernemers. 

» De verplaatsing van de markt (- de gezelligste zaterdag -) blijkt succesvol : zowel bezoekers 
als marktondernemers tonen zich tevreden. De doelstellingen: een compacte markt, waar be
zoekersstromen (centrum - markt) en een aantrekkelijke spreiding van de diverse branches 
zijn gehaald. 

« Aankleding van lege winkelpanden is door de ondernemers zelf ter hand genomen (de resulta
ten zijn onder andere zichtbaar op het Dunantplein) en krijgt een vervolg. 

Conclusie: 
Het draagvlak, de middelen en de plannen zijn er! Tijd voor actie! 


