Raadsvergadering ~

--.

Besluit:
. Voofstelnummer:

Heernugowaar
Stadvankansen
Agendanr.
Voorstelnr.
Onderwerp

LSäüLouD QQK_J

19
RB2010091
Betaaldparkeren:vaststellenvannieuwbetaalregimevoor
parkeervoorzieningen inhetStadshart.

AandeRaad,
Heerhugowaard, 17augustus2010
Beknoptvoorstel

1. Intestemmenmethetvoorgesteldebetaalregimevanheteerstekwartiergratisen
vervolgenseentariefvan€0,30perkwartier;
2. Vaststellenvandetarieventabelvandeparkeergeldverordening2007.
3. Daarinopgenomenhetaangepastetarief:
Eerste 15minutengratis,vervolgens
€0,30 per 15minutenvoor parkeervoorzieningen;
4. Denieuwetarieven intelatengaanper 1 oktober2010;
5. Deaangepastetarieventabelvandeparkeergeldverordening tepubliceren enterinzage
teleggen;
6. Inhet 1 ekwartaalvan2013volgteenanalysevandefinanciëleaspectenvanhet
voorgestelde betaalregimeover hetrekeningsresultaat vande2011en2012;
7. Destandvanzakenronddefinanciële aspectenwordt,totdegeplandeanalyse,
opgenomen indeburap.
Toelichting
Hetbeginvanbetaaldparkeren inhetStadshart:
Betaaldparkeren isinhetStadsharteenfeit.Bestuurlijk ishiervoor in2002hetbesluitgenomen
doorderaadenin2006 ishetinpraktijkgebracht.Degemeentestaatnietalleen inhetbetaald
parkeren.Metverschillende partners binnendeontwikkelingentotstandkomingvanhet
Stadshartzijnovereenkomsten aangegaan enafspraken gemaakt.
Bijhetopenenvandeeersteparkeervoorzieningen (MiddenweggarageenStadspleingarage) in
2006warendeeerstetweeuuralsovergangsregelinggratis.Nadezetweeuurwas hettarief
€1,00peruur(afrekenen perheeluur).Tijdensdebouwperiodegoldopdeparkeerterreinen rond
Middenwaard,waar nognietmetdebouwwasgestart,een parkeerschijfzonevantwee uur. Inlijn
metpolitiekebesluiten isbegin2009,bijdeopleveringvandelaatste parkeervoorziening inhet
Stadshart,eeneindgekomen aandeovergangsregeling.Permei2009geldterdaaromgeen
gratisperiodemeerindeparkeervoorzieningen enishetuurtariefvastgesteldop€ 1,10(door
indexatie).
Eenkortoverzichtvanderelevantebesluitvorming,tussen2002en2009,isalsbijlage
bijgevoegd.
Aanleidingvooronderzoek naareenalternatief betaalregime:
Sindsdeinvoeringvanhetvolledigbetaald parkeren per4mei2009gevenondernemersvan
Winkelcentrum Middenwaardsignalenafdathetrustiger isinMiddenwaard endatzijminder
klantenontvangen.Hierdoor lopenzijomzetmis.Eenveelgehoorde reactievan bezoekers isdat
doordehuidige betaalwijze,afrekenenperuur,dekleineofkorteboodschappenteduurworden
enzijdaarom Middenwaardsteedsmeermijden.Beidegroepen pleitenvooreenaanpassingvan
hetparkeerbeleidenbetaalregime.Deeigenarenvandeparkeervoorzieningen endebeheerder

hebbenhuneigenkijkopdeontwikkelingvanhetbezoekersaantalenzienweleenherstelin
bezoekers.Zijvindenhetnogtevroegomwattedoenaanhetbetaalregime.lederhanteertzijn
eigenargumenten.Voordegemeenteraad isditeenlastigesituatieaangeziendeargumentenen
oplossingen veruitelkaarliggen.
Tijdensderaadsvergadering van28oktober2009iseenbesluitgenomenomeenonafhankelijk
onderzoek uittelatenvoerenomduidelijktekrijgenwatdeinvloedisvanhetbetaald parkeren
ophetparkeer- enbezoekgedragvanbezoekersvanhetStadshart. Hetonderzoek dienteen
uitspraak mogelijk temakenoverdeeventuelenoodzaakvaneenaanpassingvanhet
betaalregime,diegebaseerd isopfeitenencijfersennietalleenopgevoelenemotie.
Uitkomstexterneonderzoeken "parkerenStadshart":
ZowelCorioalsdegemeentehebbeneenexternonderzoek latenuitvoeren.Degemeente heeft
inlijn metderaadsbesluit, hetonderzoek latenuitvoerenmetalsdoelduidelijkte krijgenwatde
invloed isvanhetbetaaldparkerenophetparkeer-enbezoekgedragvanbezoekersvanhet
Stadshart.
Bijhetonderzoek vanuitdegemeente heefthetadviesbureaugesprokenmetdeeigenarenvan
deverschillende parkeervoorzieningen,deparkeerbeheerder enmetdebelangenvereniging van
Middenwaard.Hetbureauheeftzoveelmogelijkgebruikgemaaktvanpraktische informatievan
allepartijenennietalleendievandegemeente.
HetadviesbureaudatCorioterhandheeftgenomen heeftnietzozeergekeken naardeoorzaak
vanhetlagereaantalbezoekersenachterblijvende herstel.Zijhebbendeopdrachtgekregenom
aantegevenwateen reëelgeachttariefstructuur isvooreenwinkelcentrumzoalsMiddenwaard.
Conclusiewijziging bezoekersgedrag:
Uitbeideonderzoeken iseen rodedraadteherleiden.Ongeachtdeinsteek eninformatie
waarmeeisgewerktkomenbeidebureaustoteensoortgelijkeconclusieofadvies. Hetprincipe
vanhetbetaaldparkerenwordtdoordebureausnietalsdehoofdoorzaak gezienvoorhet
wijzigenvanhetbezoekersgedrag.Bezoekerszijnindebasisbereidomtebetalenvoor
parkeerkwaliteit. Deonderzoeken gevenookaandatdeparkeervoorzieningen inhetStadshart
landelijkgezieneen bovengemiddelde parkeerkwaliteit bieden.Erzijnruimvoldoende
parkeervoorzieningen opeenkorteloopafstand enhetparkeertarief (vooreenvollediguur
parkeren)isredelijk invergelijking meteenaantalandereparkeergarages elders inNederland.
Alskernvanhetprobleemkanwordenaangegeven:
"De groteovergang vangratisnaarbetaaldparkeren endeonredelijkheiddiewordtervaren
metdeafrekeneenheidvanéénuur. Eenaantalbezoekersheeftalternatieve kooplocaties
beschikbaarbinnen eenredelijke afstandenmaaktdaargebruikvan ofzorgtervoorbinnen
éénuurhetwinkelcentrum tehebben verlaten"
AnderetariefstructuurIbetaalregime:
Indeonderzoekenwordtookeenadviesgedaanovereenmogelijk nieuwetariefstructuur. De
wijzigingen enmaatregelen moetengerichtzijnop:
•

Imagoverbeteringdooreentariefstructuur diealseerlijkenlogischwordtervaren.

•

Uniformiteit indetariefstructuur endekortingacties.Hetwinkelcentrum moetzichalséén
geheel presenteren.Hetiscontraproductiefomdebezoekersteverleiden naareen
garagediedanvolloopt. Bovendien begrijptdebezoeker nietwaarom hijindeene
garageweleenkortingstarief krijgtenindeandereniet.

•

Hetaantrekkelijker makenvandeboodschappenfunctie, nietalleenvoordesupermarkten
maarookvoordekleinezelfstandige.Deconsumentmoetookvoorkortebezoekjes het
parkeertarief alsredelijk enrechtvaardigervaren.Hijbeslistvervolgenszelfopwelke
wijzehijnaarhetwinkelcentrum komt.

•

Vermijdenvanhetopjaag-enverdrijvingseffect tengevolgevangrotetariefsprongen in
tariefstructuur.

•

Vergrotenvandebindingaanhetwinkelcentrumendeklantenloyaliteit,ongeachtde
vervoerwijze.

AlsmogelijketariefstructuurvoorhetStadshartzijnaangegeven:
1. Vasttariefvoordeeerste30minutenvan€0,30envervolgenseentariefeenheidvan:
•
€ 0,20voor 10-11minutenof
•
€0,25voor 13,5minutenof
•
€0,30voor 15-16,5minuten.
2. Betalenper15minuteneventueelincombinatiemetcompensatievoorheteersteuur
parkerenbijhetdoenvandagelijkseboodschappen.
3. Eerste45minutengratisparkeren.
4. Betalenperminuut(real-time).
Overleggen metandereeigenaren parkeervoorzieningen:
Overhet"betaaldparkeren"inhetStadshart heeftdegemeente (wethouder enambtelijke
ondersteuning) indeperiodeapril-juli afzonderlijkeoverleggengevoerd metdeandere
eigenarenvanparkeervoorzieningen,teweten Dekamarkt/DreefBeheerenCorioNederland.
Hetdoelvandeoverleggen isgeweestomdeverschillendestandpunten inkaarttebrengenen
tekijkenwaarmogelijkheden liggenomeenuniform betaalregimeinhetStadshartdoorte
voeren.
Metdeoverleggen isook invullinggegevenaandeerfpacht-enverkoopovereenkomsten. Hierin
isnamelijkopgenomendatdeverschillendeeigenarenhetparkeerregimevoorde
parkeervoorzieningenvaststellen naopovereenstemminggerichtoverleg.
Inhetgesprekstraject isCorio,alseigenaarenverhuurdervanhetmerendeelvanMiddenwaard,
doordegemeentegezienalsspreekbuisvanennaardeondernemers.Deindividuele
ondernemerszijndaaromgeendirectegespreks-ofonderhandelpartijvoordegemeente.Inhet
voortrajectentijdens hetopstellenvanhetdoordegemeenteraadgevraagdeonderzoek heeftde
belangenvereniging Middenwaard haarstand-enprobleempuntenwelaangeven.
Hetuitgangspuntvanhetcollegevoorhetbetaald parkeren is(coalitieakkoord2010-2014):
"Deparkeertarieven inhetStadshartmoetenkostendekkendzijn.Tekorten opdeexploitatie van
deparkeervoorzieningenmogennietafgewenteldworden opdeOZB.Indetarifering moet
samenhangbehouden worden metdeniet-gemeentelijkeparkeervoorzieningen inhet
Stadshart. Erwordtgestreefdnaarrechtvaardigerbetaalsysteem, waarbijeenperiodegratis
parkeren, metinachtneming vanderesultaten vandeonderzoeken vandegemeente en Corio,
deinzetvandebesprekingenis."
Voorgesteld betaalregime:
Opbasisvanuitgevoerdeonderzoeken (gemeenteenCorio),ervaringenvandeeigenarenen
signalenvanuitdeondernemersenbezoekerswordtalsnieuweneenduidig betaalregime
voorgesteld:
•
•
•
•

Deafrekeneenheidwordtverlaagdvanbetalen peruurnaarper kwartier.
Heteerstekwartierisgratis.Bijbetalenwordtditkwartier inminderinggebracht.
Parkeertarief€0,30 perkwartier.
Hetbetaalregimebiedtnogsteedsruimtevoor individuelekortingactiesof
arrangementen,zoalstoegepast bijo.a.supermarkten enbioscoop.

Demotivatieomvoordezetariefstructuur/ betaalregimetekiezenisdatnahetinkaarttehebben
gebrachtvandewensenenmogelijkheden ditbetaalregime hetbestecompromis biedt.De

verschillendepartijenzijnvanmeningdatdoorhetnieuwebetaalregimederegioteruggewonnen
zalworden.
Afrekeneenheidvaneenkwartier eneerstekwartiergratis:
Datperkleineretijdseenheden moestwordenafgerekendwasduidelijk.Ditisdeenigemanier
omaantesluiten bijheteerlijkheid-enrechtvaardigheidsgevoel vandeondernemersen
bezoekersvanhetStadshart.Uitgaandevandewensomookeenperiodegratis intevoerenis
gekeken binnenwelketijdbijvoorbeeld korteboodschappen kunnenwordengehaald,kinderen
wegtebrengen naardemuziekschool,boekenomteruilenbijdebibliotheekofeenpaspoort/
rijbewijsoptehalen.
10minuten isvoordergelijkezakennettekortenzalleidentotfrustratiesenirritaties.30minuten
isvoorsommige bezoekers netlanggenoegombijmeerderwinkelskleineboodschappen ofbij
éénwinkel meerboodschappen tedoen.Vooreenlangerbezoekdientdirectweervoor30
minutenteworden betaald.Hiermeewordthetopjaageffect versterktenwordtdeverblijfstijdin
hetwinkelcentrumverkort.Eenkwartier islanggenoegomzonderextrakostendeeerder
genoemdezakentedoen.Mochtdetijdtochtekortzijn,dansluithetbetalenvooreenextra
kwartiernogaanbijdeeerlijkheidsgevoel.Definanciëlegevolgenvoordeparkeerexploitatiesten
gevolgevaneenperiodegratisendeafrekeneenheidzijnookindeafwegingmeegenomen.
Omhetmogelijktemakenmetkleingeldtekunnenbetalen ishetvanbelangdathettarief
aansluitbijdemuntenvan€ 0,10en€ 0,20.Gekozen isvooreentariefvan€0,30 perkwartier,
omdatdithetmeestaansluit bijhethuidigetarief.Meteentariefvan€0,30 perkwartier enhet
eerstekwartiergratis,kostheteerstehalfuur€ 0,30.BezoekersvanMiddenwaardzijninde
meestegevallen methetnieuwe betaalregimevoordeligeruit.
NB.Real-timeafrekenen isopditmomentnogeenstaptevervoordeparkeervoorzieningen.
Dezemaniervanafrekenenkan paseerlijkwordeningevoerdwanneeralleenwordtgewerktmet
betaalsystemenzondermunt-ofbriefgeldomzoafrondingsverschillentegentegaan.Dehuidige
softwareenbetaalautomatenzijnhiernognietopingericht. Bijtoekomstigeaanpassingenwordt
welrekeninggehouden metditbetaalregime.
Allepartijen hebbenaangegeven achterhetvoorgestelde betaalregimetestaanenditter
goedkeuringvoorteleggenbinnendeeigenorganisatie.
Besluitvormingstraject:
Eerderisaanderaadaangeven,viaeenvoortgangsbrief inhetkadervandeactieve
informatieplicht,datopbasisvangesprek(ken) metCorioenDekamarkt/DreefBeheereen
aantalscenario'szoudenworden uitgewerkt.Vervolgenszoudendezescenario'saanderaad
wordenvoorgelegdomtebepaleninwelkerichtinghetdefinitievebesluitdientteworden
uitgewerkt.
Doorvoortschrijdend inzichtisduidelijkgewordendatuitdegesprekkenmetCorioenDekamarkt
/ DreefBeheerergeenruimteisvoormeerderescenario's.Opbasisvandeverschillende
wensenenuitgangspunten zijndescenario's besproken ensamengevoegdtotéénbreed
gedragenbetaalregime.Aanderaadwordt nuinéénkeerditcompromisregimetervaststelling
voorgelegd,zonderdetussenstapvanrichtingbepalendescenario's.
Dewensisomhetnieuwebetaalregimezospoedigmogelijkformeel intelatengaan.Inhet
kadervanhet35jarigbestaanvanMiddenwaardwordtindemaandseptember algewerktmet
eenactieperiodevooralleparkeervoorzieningen.Omdeoverganggoedtelatenverlopenishet
wenselijk inderaadsvergadering van28septemberhetbetaalregime endebijbehorende
tarieventabeltelatenvaststellen,zodatinvoeren per1oktobermogelijkis.

Financiëleconsequentie:
Aangeziendefinanciëlegevolgenvoordeparkeerexploitatiezeerlastigopvoorhandzijninte
schatten,pleithetCollegevooreenproefperiodevan2jaar.Nadezeperiodewordteenanalyse
gemaaktvandefinanciëleaspecten.Deraadwordtindetussenliggende periodeviadedaarvoor
geëigende rapportages (bijvoorbeelddeburap)opdehoogtegehouden.
Deraadheeftverzochtomeenfinancieelduurzameoplossing.HetCollegeverwachtaandit
verzoek tevoldoenengaatuitdatoptermijn hetnieuwebetaalregimenietzorgtvooreen
inkomstendaling. HetCollegeneemtindezeoverweging meedat:
• Eind2010denieuweuitbreidingvanMiddenwaard ingebruikwordtgenomen.
• Voorjaar 2011hethorecapleinwordtopgeleverd.
• Methetnieuwe betaalregimederegiowordtteruggewonnen.
Dealgemeneverwachtingisdataldezezaken,incombinatie methetnieuwebetaalregime,er
voorzorgendatmeerbezoekersgebruikgaanmakenvandeparkeervoorzieningen. Dehuidige
bezettingsgraag biedtruimtevoordezegroei.
Bijlagen:
1. Relevantebesluitvorming rondbetaald parkeren (2002- 2009)
2. Tarieventabel Parkeergeldverordening 2007
3. Bevestigingsbriefafspraken betaalregime (CorioenDekamarkt/Dreef Beheer).NB.
Deze bijlagewordtvoordebehandelingindecieSBnognagezonden. Ondertekende
exemplaren nognietretour.
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3.
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Intestemmen methetvoorgestelde betaalregimevan heteerstekwartiergratisen
vervolgens eentariefvan€0,30 perkwartier;
Vaststellen vandetarieventabelvandeparkeergeldverordening2007.
Daarinopgenomen hetaangepastetarief:
Eerste 15minutengratis,vervolgens
€ 0,30per 15minutenvoorparkeervoorzieningen;
Denieuwetarieven intelatengaanper 1 oktober2010;
Deaangepastetarieventabelvandeparkeergeldverordening tepublicerenenterinzage
teleggen;
Inhet 1 ekwartaalvan2013volgteenanalysevandefinanciële aspectenvanhet
voorgestelde betaalregimeoverhetrekeningsresultaat vande2011en2012;
Destandvanzakenronddefinanciëleaspectenwordt,totdegeplandeanalyse,
opgenomen indeburap.

Heerhugowaard,28september2010
DeRaadvoornoemd,
degriffier.

