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SAMENVATTING
Dit zijn – kort samengevat - de belangrijkste ontwikkelingen ten aanzien van parkeren in Leiden
in 2016.
1. Parkeerareaal groeit
In 2016 groeit het aantal betaald parkeerplaatsen tot ruim 16.500. Dat zijn er 10.500 meer
dan in 2015. De groei komt door de Uitbreiding Betaald Parkeren, ingezet in 2016.
2. Digitaliseren parkeerketen
We zijn begonnen met het digitaliseren van de parkeerketen. De data voortkomend uit deze
digitalisering wordt gebruikt om het parkeerareaal continu te ijken.
3. Parkeerinkomsten stijgen
Bezoekers kunnen hun auto parkeren op straatparkeerplaatsen en in parkeergarages. Bezien
over 2016 zijn zowel de inkomsten van het straatparkeren als van het garageparkeren hoger
dan in 2015. De inkomsten uit de garages bedragen ongeveer € 1.020.000 en de
straatinkomsten zijn € 6.110.000. Dat is een stijging van 22,1% ten opzichte van 2015. Hierbij
valt op dat bij straatparkeren automobilisten in steeds grotere mate betalen met parkeerapps.
In een jaar tijd is de opbrengst uit betalingen per app gestegen van ruim 40 procent naar bijna
50 procent van de totale omzet.
4. Meer parkeervergunningen
Met invoering van de Uitbreiding Betaald Parkeren zijn alle blauwe zones in de loop van 2016
vervallen. Logischerwijs zijn ook de ontheffingen voor de blauwe zones verdwenen. Tegelijkertijd
is het aantal uitgegeven parkeervergunningen gestegen. Eind 2016 zijn er ongeveer 9.500
bewonersvergunningen, 1.400 gehandicaptenvergunningen en 1.300 afwijkende vergunningen
uitgegeven, een groei van 10% ten opzichte van 2015.
5. Meer naheffingen
In 2016 worden 25.500 naheffingsaanslagen opgelegd, een stijging van ruim 10.000 ten
opzichte van 2015. Door deze verhoging is ook het aantal bezwaarschriften toegenomen.
Daarnaast heeft de Uitbreiding Betaald Parkeren ook invloed op het aantal
naheffingsaanslagen. Doordat het gebied met betaald parkeren groter is geworden, is de kans
dat er mensen geen parkeerkaartje hebben gekocht ook groter geworden.
5. Diverse ontwikkelingen en projecten
Medio 2016 is de beheeropdracht ten aanzien van de parkeergarages, door middel van een
aanbesteding, gegund aan een marktpartij (P1). Deze marktpartij verzorgt ook de financiële
administratie van diverse parkeerproducten, zoals abonnementen en waardekaarten.
Daarnaast werden er in 2016 veel ontwikkelingen in gang gezet waarvan het resultaat in 2017
of later zichtbaar zal zijn. Denk bijvoorbeeld aan de bouw van de parkeergarages Lammermarkt
en Garenmarkt en de parkeergarages in de Kooi, maar ook aan de Uitbreiding Betaald Parkeren
en de digitalisering van de parkeerketen. Tevens zal het Parkeer Route Informatiesysteem
(PRIS) een update krijgen en worden de promotiecampagnes omtrent parkeren in Leiden verder
uitgerold.
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PARKEREN IN CIJFERS – GEMEENTE LEIDEN – 2016
(31 december 2016)

Inwoners in Leiden:

Auto’s in bezit:

Parkeerautomaten straat:

123.750

38.250

216

Parkeerplekken totaal

Parkeerplekken gemeentelijke garages:

Parkeerplekken straat:

22.249

669

16.801

Hoogste uurtarief private garage:

Hoogste uurtarief gemeentelijke garage:

Hoogste uurtarief straat:

€ 5,00

€ 2,00

€ 2,70

Inkomsten totaal:

Inkomsten garage:

Inkomsten straat:

€ 7.129.080

€ 1.018.810

€ 6.110.270

Percentage mobiel parkeren (dec’16):

Transacties garage:

Transacties straat:

48%

441.040

1.547.932

Aantal naheffingen:

Gemiddelde parkeerduur garage:

Gemiddelde parkeerduur straat

25.574

2:58 uur

1:48 uur
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INLEIDING
Voor u ligt het rapport ‘Parkeren in Cijfers 2016’. Dit rapport bevat gegevens over het
gereguleerde parkeerareaal in Leiden en het gebruik daarvan. Dit rapport zou normaliter begin
2017 afgerond moeten zijn. De vertraging zat enerzijds in de nodige formatiewijzingen binnen
parkeermanagement, maar ook in het nodige werk wat gestoken werd in lopende projecten
(uitbreiding betaald parkeren, realisatie parkeergarages, digitalisering) en in een verbeterslag
binnen de lijnorganisatie (aanbesteding beheer parkeergarages). Desalniettemin is het niet de
bedoeling dat een dergelijk belangrijk rapport zo lang op zich laat wachten. ‘Parkeren in Cijfers
2017’ kan wel op tijd worden aangeboden.
Datagaring en –duiding worden steeds belangrijker voor Parkeermanagement. Leiden is hier
sinds 2011 al mee bezig door gebruik te maken van een business intelligence tool (BI). Hiermee
worden elke maand gegevens verzameld en vastgelegd in een datawarehouse. Deze gegevens
gaan over de betaalde parkeerplaatsen die in beheer zijn bij de gemeente Leiden en het
parkeerterrein Haagweg. Ieder jaar komen er betere, betrouwbaardere en snellere data uit
bronnen beschikbaar. In de loop van 2016 zijn dagelijkse data van de scanauto, de
parkeerrechtendatabase en nieuwe parkeerautomaten toegevoegd aan het datawarehouse. De
BI-tool bevat geen privacygevoelige informatie over personen of kentekens van voertuigen. Het
rapport dat voor u ligt, is opgemaakt aan de hand van deze BI-tool.
We constateren dat vele stakeholders binnen en buiten de Leidse parkeerorganisatie behoefte
hebben aan continu actuele informatie over parkeren in Leiden. Digitaliseren van de
parkeerketen maakt het mogelijk om aan die wens tegemoet te komen. Daarnaast kan de
informatie, daaruit verkregen, dienen om de afzonderlijke taken en samenwerking binnen de
organisatie te verbeteren (ook wel datagestuurd werken genoemd).
De Leidse parkeerorganisatie streef ernaar dat iedere parkeerder op de juiste plek terechtkomt.
Of het nu gaat om bewoners, bezoekers van bewoners, werkgevers en werknemers, of
bezoekers aan de stad: de taak van de parkeerorganisatie is iedereen zo dicht mogelijk bij een
bezoekdoel geparkeerd te krijgen. Vanwege de verdichting van onder andere de binnenstad is
het zaak om zo effectief mogelijk met de beschikbare parkeerplekken om te gaan.
Het jaar 2016 was uiteindelijk een belangrijk voorbereidingsjaar voor 2017. In 2017 moeten
vele zaken als resultaat zichtbaar worden in de verantwoording: denk hierbij aan de afronding
van de projecten kentekenparkeren en Uitbreiding Betaald Parkeren, en de openstelling van de
Lammermarktgarage.

Parkeermanagement Leiden
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PARKEREN IN LEIDEN
Parkeerplaatsen rubriceren we naar de mate van openbaarheid (privé, semi-openbaar of
openbaar), het soort regulering (wel of niet betaald parkeren) en de mate van clustering
(parkeergarage, parkeerterrein of langs de weg).
In dit hoofdstuk gaan we in op de stand van en veranderingen aan het aantal parkeerplaatsen
in het gereguleerde gebied en de openbaar toegankelijke parkeergarages.
Ontwikkelingen
Het aantal gereguleerde plekken is in 2016 met ongeveer 10.500 plekken aanzienlijk gestegen
ten opzichte van de jaren ervoor. De stijging tot 16.801 parkeerplekken op straat heeft vooral te
maken met de Uitbreiding Betaald Parkeren. Dit proces is begonnen in 2016 en loopt in 2017
door, waarna in een groot gedeelte van de gemeente Leiden de parkeerzones A, B1 of B2
gelden. Wat betreft parkeerplekken in garages zijn er ontwikkelingen op de Lammermarkt,
Garenmarkt en bij het Kooiplein. Daardoor zullen in de loop van 2017 parkeerplekken in
parkeergarages worden toegevoegd aan het parkeerareaal.
Voor het digitaliseren van de parkeerketen is het noodzakelijk dat er een zuiver bronsysteem is.
In dit bron-document staan alle parkeervlakken ingetekend, met daaraan gekoppeld de
betreffende parkeerregimes. Daardoor kan de scanauto snel bepalen of iemand een geldig
parkeerrecht heeft of niet. Daarnaast is het nodig stappen te ondernemen om dit brondocument in de toekomst te kunnen gebruiken voor het managen van het parkeerareaal.
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Stand totale parkeerareaal
Onderstaand een overzicht van private en gemeentelijke parkeerplekken binnen de
gemeentegrenzen aan het einde van 2016.
Parkeergarages

Locatie

Exploitatie

Parkeerplekken

Haarlemmerstraat

Gemeente

270

Morspoort

Gemeente

399

LUMC

Privaat

1.500

Langegracht (Dirk)

Privaat

290

Breestraat (Hoogvliet)

Privaat

340

Lammenschans (ROC)

Privaat

450

Luifelbaan P1

Privaat

400

Luifelbaan P2

Privaat

150

Maliebaan (UL)

Privaat

180
TOTAAL

3.979

Parkeerterreinen

Locatie

Exploitatie

Parkeerplekken

Met natransport

Haagweg

Privaat

500

Met natransport

Transferium A4

Privaat

210

Garenmarkt

Gemeente

119

Morssingel

Gemeente

158

Langegracht

Gemeente

76

Kaasmarkt

Gemeente

78

Zwembad de Zijl

Gemeente

96

Houtkwartier

Privaat

60

Sportpark Kikkerpolder II

Privaat

172
TOTAAL

1.469

Automaatplaatsen

Locatie

Exploitatie

Parkeerplekken

Zone A1

Binnenstad Leiden

Gemeente

4.745

Schilwijken Leiden

Gemeente

12.056

Zone B1+B2

1

TOTAAL
TOTAAL AANTAL PARKEERPLEKKEN

16.801
22.249

In de periode tussen 2017 en 2020 worden vier gemeentelijke parkeergarages in beheer
genomen. Het betreft voorzieningen op de Lammermarkt (525 pp.) , de Ringkade (213pp.), de
Soestdijkkade (142 pp.) en de Garenmarkt (425 pp.) Door de Uitbreiding Betaald Parkeren
groeide het aantal automaatplaatsen met ongeveer 10.500 plekken.

1

Inclusief gemeentelijke parkeerterreinen.
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Autobezit
Op basis van cijfers uit de Leidse buurtmonitor (Leiden in Cijfers, 2015) en het CBS kunnen we
het autobezit in Leiden vaststellen. Het totaal aantal auto’s in 2016 bedraagt 38.250; in 2015
waren dat er 38.265. In de toekomst bekijken we of we deze gegevens kunnen koppelen aan
parkeerdrukmetingen. Daarmee is beleid mogelijk dat (beter) anticipeert op het verdelen van de
parkeerdruk.
Aantal
personenauto's
Gemeente Leiden

Personenauto's
per 100 huishoudens

Personenauto's
per 100 inwoners

38.250

57

30

Roodenburgerdistrict

7.775

75

37

Bos- en Gasthuisdistrict

6.345

57

32

Merenwijk

5.320

85

37

Stevenshof

4.515

95

40

Leiden-Noord

3.960

53

28

Morsdistrict

3.520

58

31

Binnenstad-Noord

3.225

31

21

Binnenstad-Zuid

1.770

28

21

Boerhaavedistrict

1.290

50

29

530

40

27

Stationsdistrict

Figuur 1 - Aantal auto's per wijk
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INKOMSTEN
Het parkeergedrag van de bezoekers van Leiden wordt gemonitord aan de hand van het
parkeergedrag van kortparkeerders. Dit zijn vaak zakelijke parkeerders, winkelpubliek,
uitgaanspubliek en toeristen. Zij parkeren op openbare parkeerplaatsen, in de parkeergarages
of op parkeerterreinen. Voor het parkeren betalen zij bij de betaalautomaat (in een
parkeergarage), de parkeerautomaat (op straat) of met mobiel parkeren.
Het parkeergedrag analyseren we aan de hand van de individuele transacties. Die gegevens
gebruiken we om te rapporteren over inkomsten, parkeeruren en aantallen parkeerders. Via
onderstaande analyses vergelijken we 2016 met het jaar 2015.
Inkomsten
De inkomsten in 2016 uit zowel straatparkeren als garageparkeren zijn ten opzichte van de
behaalde inkomsten in 2015 gestegen.
De groei van straatparkeren is grotendeels toe te schrijven aan de Uitbreiding Betaald Parkeren
en aan een hogere betalingsbereidheid. Dit laatste houdt in dat gebruikers van parkeerplekken
meer dan voorheen ook een parkeerkaartje kopen.
Bij het garageparkeren tellen we de inkomsten van parkeergarages bij elkaar op. Het betreft
voorzieningen die de gemeente Leiden zelf exploiteert. Ook daar zien we een significante groei.
Dit komt enerzijds doordat het beter gaat met de economie, maar ook door de Uitbreiding
Betaald Parkeren. Dit betekent bijvoorbeeld dat parkerende bezoekers aan de binnenstad niet
meer gratis in de schil kunnen parkeren en daarom kiezen voor een parkeergarage. Effecten
zijn een groei in garageabonnementen en een betere garagebezetting.

Inkomsten

2016

% t.o.v.
Verschil t.o.v.
Realisatie
Realisatie 2015
2015

% t.o.v.
Verschil t.o.v.
Begroting
Begroting 2016
2016

Straatparkeren2

€ 6.110.270

€ 1.191.684

+ 24,2%

€ 799.178

+ 15,0%

Garageparkeren

€ 1.018.810

€ 101.458

+ 11,0%

€ 152.333

+ 17,5%

TOTAAL

€ 7.129.080

€ 1.293.143

+ 22,1%

€ 951.511

+ 15,4%

De opbrengsten laten ten opzichte van de begroting een positief beeld zien. Bij het
straatparkeren komt dat door de uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen. Dit heeft geleid tot
een sterkere stijging van de inkomsten dan verwacht, ondanks dat er in de begroting al met
meer inkomsten rekening was gehouden.
De meerjarenbegroting van het parkeren wordt op korte termijn niet aangepast. Dit komt omdat
de periode van hogere opbrengsten naar verwachting relatief kort zal zijn en omdat de effecten
van de recent ingevoerde parkeerregulering nog zichtbaar moeten worden. Daarnaast zal het
aanbod van parkeerplaatsen in de komende jaren sterk veranderen, door de bouw van nieuwe
garages en vanwege het mogelijk wegvallen van automaatplaatsen uit het parkeerareaal.

2

Exclusief de inkomsten van het Haagwegterrein.
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Kengetallen
Aantal transacties

2016

Verschil t.o.v. 2015

% t.o.v. 2015

1.547.932

255.979

+ 19,8%

441.040

28.925

+ 7,0%

1.988.972

284.904

+ 16,7%

2016

Verschil t.o.v. 2015

% t.o.v. 2015

Straatparkeren

2.809.810

697.849

+ 33,0%

Garageparkeren3

1.312.419

149.637

+ 12,9%

4.122.229

847.485

+ 25,9%

2016

Verschil t.o.v. 2015

% t.o.v. 2015

Straatparkeren

1 uur 48 min.

12 min.

+ 11,0%

Garageparkeren

2 uur 58 min.

10 min.

+ 5,5%

2 uur 04 min.

13 min.

+ 7,8%

Straatparkeren
Garageparkeren
TOTAAL

Aantal parkeeruren

TOTAAL

Gemiddelde parkeerduur

TOTAAL

Door de Uitbreiding Betaald Parkeren in 2016 pakken de kengetallen positief uit. De toename
van onder andere de gemiddelde parkeerduur is hoog. Daarbij moeten we wel bedenken dat
hieronder niet alleen mensen vallen die voor 2,70 euro per uur in de binnenstad parkeren,
maar ook parkeerders die hun voertuig voor 10 cent per uur stallen in de schilwijken (zone B2).
Bezoekers lijken wel meer te kiezen voor de parkeerplaatsen in de parkeergarages: de
verschuiving naar meer parkeren in de parkeergarages zet ook in 2016 door.

Het totaal aan aantal parkeeruren is inclusief de uren van het Haagwegterrein. Totaal omzet in vorige
overzicht is exclusief het Haagwegterrein.
3
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STRAATPARKEREN
Gereguleerd straatparkeren bestond voorheen vooral in en rondom de binnenstad van Leiden.
Door de Uitbreiding Betaald Parkeren is het aantal parkeerplaatsen dat valt onder het
gereguleerde gebied in 2016 aanzienlijk vermeerderd. De uitbreiding heeft in fases in 2016
plaatsgevonden. Fase 4 is eind 2017 uitgerold.
Fases 1, 2 en 3 betrof de invoering van de betaald–parkeerzones B1 en (een deel van) B2.
Binnen deze zones zijn afwijkende parkeerregimes in vergelijking met de parkeerzone A
(binnenstad Leiden), onder andere op het gebied van tarifering en geldende venstertijden.
Gelijk met het invoeren van de verschillende fases zijn ook de blauwe zones opgeheven.
Gereguleerde automaatplaatsen
In de reguleringsgebieden waar betaald parkeren van kracht is, zijn verschillende typen
parkeerplaatsen:
 Parkeerplaatsen specifiek voor bezoekers. Vergunninghouders mogen hier alleen parkeren
als zij een kaartje kopen (alleen kortparkeerplaatsen bij zogenaamde rode-kap-automaten);
 Parkeerplaatsen voor zowel bezoekers als vergunninghouders (automaatplaatsen);
 Parkeerplaatsen specifiek voor vergunninghouders. Bezoekers mogen hier alleen parkeren
met een dagkaart (plaatsen vergunninghouders);
 Overige parkeerplaatsen met een specifiek doel, o.a. voor gehandicapten, autodate, laden
en lossen, taxi, artsen, privé en vrachtwagens (overige).
Parkeerautomaten
Voor de levering van de parkeerautomaten in verband met de Uitbreiding Betaald Parkeren
heeft een aanbesteding plaatsgevonden. In deze aanbesteding is ook het invoeren van
kentekens bij de parkeerautomaat opgenomen. Om tot een eenduidig beeld te komen voor de
klant, hebben we besloten om ook de automaten in de het centrum te vernieuwen. Dit is
efficiënter voor het beheer en is gebruiksvriendelijker voor de parkeerder die regelmatig in het
centrum en de schilwijken van Leiden parkeert. Daarbij is ook meegenomen we voor de
komende jaren een groei in mobiel parkeren voorzien. Uiteindelijk zijn de 127 automaten van
Parkeon (leverancier TMC) in het centrum vervangen met 75 Cale automaten (leverancier
Scheidt & Bachmann).
Betaalwijze
Op straat kunnen automobilisten mobiel betalen of met pin en muntgeld bij een
betaalautomaat. Sinds november 2015 is Leiden lid van het Servicehuis Parkeer- en
verblijfsrechten (SHVP). Het SHPV neemt gemeenten, parkeerbedrijven en serviceproviders werk
uit handen. door onder andere te zorgen voor het beheer van de parkeerrechtendatabase en via
de handeling van transacties voor de deelnemers.
In de eerste maanden van 2016 is ongeveer 42% van de omzet door bezoekers gegenereerd
met de mobiele telefoon. In de laatste maand van 2016 is 48% van de omzet betaald met de
mobiele telefoon. Het aandeel muntgeld kwam in december 2016 uit op ruim 11%. Het
percentage pinbetalingen bleef het hele jaar redelijk stabiel, rond de 40%.
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Tarifering
Vanaf 1 januari 2016 is het hoge, midden en lage tarief met bijbehorende tariefgebieden
vervangen door zone A (voormalig tarief i en ii), Zone B1 (bevat het voormalige tarief iii gebied
en een stuk Uitbreiding Betaald Parkeren) en Zone B2 (Uitbreiding Betaald Parkeren).
2016

Zone A

€ 2,70 per 60 minuten

Zone B1

Ma t/m za 09.00 – 21.00 uur
Zondag 13.00 – 21.00 uur
Ma t/m za 09.00 – 19.30 uur

Zone B2

Ma t/m vrij 09.00 – 19.30 uur

€ 0,10 per 60 minuten (eerste 2 uur)
€ 2,00 per 60 minuten (resterende uren)
€ 13,20 per 24 uur

Ma t/m za 09.00 – 21.00 uur
Zondag 13.00 – 21.00 uur
Ma t/m za 09.00 – 21.00 uur
Zondag 13.00 – 21.00 uur
Ma t/m za 09.00 – 21.00 uur
Zondag 13.00 – 21.00 uur

€ 2,60 per 60 minuten

Dagtarief alle zones
2015

Zone i
Zone ii
Zone iii
Dagtarief alle zones

€ 2,00 per 60 minuten

€ 2,10 per 60 minuten
€ 1,60 per 60 minuten
€ 12,80 per 24 uur

Tariefzones 2016

Tariefzones 2015
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Bezoekersregeling betaald parkeren
Bewoners van Leiden die in de betaaldparkeer-gebieden wonen, konden tot eind 2015
bezoekerskraskaarten aanschaffen zodat hun bezoekers tegen een aantrekkelijk tarief konden
parkeren. De bezoekerskraskaart was vier aaneengesloten parkeeruren geldig en was zonegebonden. De bezoeker mocht met een kraskaart ook op vergunninghouderplaatsen parkeren.
Bewoners die in een wijk wonen die sinds 2016 is overgegaan op betaald parkeren, konden
hun huidige bezoekerskraskaarten (blauwe zones) nog gebruiken tot 1 april 2016. Dit geldt ook
voor bewoners in gebieden die vanuit zone A zijn overgegaan naar zone B.
Per 1 januari 2016 konden bewoners van zone B een tijdelijke bezoekersvergunning
aanschaffen, tegen dezelfde voorwaarden als een bewonersvergunning zone B. Deze
vergunning was een jaar geldig en werd begin 2017 vervangen door de digitale
bezoekersvergunning.
Blauwe zones
Sinds 1 januari 2012 waren zeven gebieden als blauwe zone ingericht. In deze gebieden mocht
een automobilist met een parkeerschijf maximaal twee uur parkeren. Bewoners en
ondernemers konden parkeren met een ontheffing. Visite kon langer parkeren met een
kraskaart. In 2016 zijn alle blauwe zones vervangen door betaald parkeren.
Tendensen
Er is een positieve tendens zichtbaar als we kijken naar de inkomsten ten opzichte van dezelfde
maanden het jaar ervoor. De inkomsten uit zone B1 en B2 stegen gedurende het jaar 2016. Dit
is te wijten aan de stapsgewijze Uitbreiding Betaald Parkeren.
De inkomsten uit Zone A blijven stabiel en brachten rond 1,2 miljoen euro per kwartaal op. Dit
strookt ook met de tendens dat meer mensen door de drukte op straat in parkeergarages
parkeren (stijging van 11,1%). De gemiddelde parkeerduur op straat steeg ook met 11%, naar 1
uur en 48 minuten.
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Kengetallen Straatparkeren
De inkomsten zijn gegroeid ten opzichte van 2015 door de Uitbreiding Betaald Parkeren. De
invoering van de verschillende fases is ook goed terug te zien in de cijfers: hoe meer fases er
ingevoerd zijn, hoe groter het verschil wordt met de inkomsten in 2015.
Daarnaast is een grote groei in het laatste kwartaal van 2016 van het totale aantal
parkeeruren. Dit heeft vooral te maken met de invoering van zone B2 die langer parkeren tegen
relatief lage kosten mogelijk maakt.
Inkomsten
straatparkeren

Zone B1

2016 - Q1

€ 1.200.402

€ 214.932

€ 1.415.365

€ 208.849

+ 17,3%

2016 - Q2

€ 1.175.425

€ 255.270

€ 1.430.730

€ 216.904

+ 17,9%

2016 - Q3

€ 1.190.772

€ 313.507

€ 1.504.298

€ 311.380

+ 26,1%

2016 - Q4

€ 1.260.239

€ 410.597

€ 89.021

€ 1.759.877

€ 454.503

+ 34,8%

€ 4.826.837

€ 1.194.307

€ 89.021

€ 6.110.270

€ 1.191.636

+ 24,2%

Zone A

Zone B1

Zone B2

TOTAAL 2016

2016 - Q1

282.514

64.016

346.530

19.538

2016 - Q2

279.817

73.461

353.278

31.709

+ 9,9%

2016 - Q3

277.176

93.476

370.652

51.671

+ 16,2%

2016 - Q4

275.851

116.966

84.655

477.472

153.061

+ 47,2%

1.115.358

347.919

84.655

1.547.932

255.979

+ 19,8%

Zone A

Zone B1

Zone B2

TOTAAL 2016

2016 - Q1

466.334

122.200

588.535

71.548

+ 13,8%

2016 - Q2

461.632

149.170

610.802

89.619

+ 17,2%

2016 - Q3

467.327

186.511

653.839

141.686

+ 27,7%

2016 - Q4

509.430

240.461

206.744

956.634

394.995

+ 70,3%

1.904.724

698.343

206.744

2.809.810

697.849

+ 33,0%

Zone A

Zone B1

Zone B2

TOTAAL 2016

Verschil t.o.v.
% t.o.v. 2015
2015

2016 - Q1

1 uur 39 min.

1 uur 54 min.

1 uur 41 min.

+ 7,4%

2016 - Q2

1 uur 38 min.

2 uur 01 min.

1 uur 43 min.

+ 6,7%

2016 - Q3

1 uur 41 min.

1 uur 59 min.

1 uur 45 min.

+ 9,9%

2016 - Q4

1 uur 50 min.

2 uur 03 min.

2 uur 26 min.

2 uur 00 min.

+ 15,7%

1 uur 42 min.

2 uur 00 min.

2 uur 26 min.

1 uur 48 min.

+ 11,0%

Muntgeld

Pin

Mobiel 2016

Mobiel 2015

2016 - Q1

19%

40%

42%

32%

2016 - Q2

19%

41%

41%

33%

2016 - Q3

20%

40%

40%

33%

2016 - Q4

14%

41%

46%

37%

18%

40%

42%

34%

TOTAAL
Aantal
transacties

TOTAAL
Aantal
parkeeruren

TOTAAL
Gemiddelde
parkeerduur

TOTAAL
Betaalwijze

TOTAAL

Zone B2

TOTAAL 2016

Verschil t.o.v.
% t.o.v. 2015
2015

Zone A
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Verschil t.o.v.
% t.o.v. 2015
2015
+ 6,0%

% t.o.v. 2015
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GARAGEPARKEREN
In dit hoofdstuk gaan we in op de ontwikkeling van de inkomsten, parkeeruren en aantallen
parkeerders bij de gemeentelijke parkeervoorzieningen en op het Haagwegterrein. Deze locaties
zijn uitgerust met slagbomen. Betalen kan achteraf..

De gemeente Leiden exploiteert de Morspoortgarage en de Haarlemmerstraatgarage. De
Stichting Stadsparkeerplan Leiden (SSL) exploiteert het parkeerterrein aan de Haagweg. SSL
ontvangt een exploitatiesubsidie van de gemeente Leiden en stelt als onderdeel van de
overeenkomst transactiedata (aantallen en parkeeruren) van de parkeerders beschikbaar. De
twee dichtstbijzijnde private parkeergarages worden geëxploiteerd door de supermarkten Dirk
(Langegracht) en Hoogvliet (Breestraat).
Beheer Parkeergarages
Medio 2016 is het beheer van de gemeentelijke parkeergarages overgegaan op P1. Dit is een
marktpartij die zich bezighoudt met het exploiteren en beheren van o.a. parkeergarages. Op
verzoek van de gemeente Leiden houdt P1 zich vooral bezig met:
 beheer en schoonmaak van de parkeergarages;
 klantgericht handelen binnen de parkeergarages;
 het faciliteren van een webshop voor abonnementen en waardekaarten.
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Tarifering
De tarifering is voor de parkeerlocaties Haarlemmerstraat en Morspoort niet aangepast. Ook de
prijzen voor het parkeren op de Haagweg zijn niet veranderd.

Haarlemmerstraat

Morspoort

Haagweg

Regulier tarief

€ 0,50 per 20 minuten

Nachttarief

€ 1,00 per 60 minuten

Max. dagtarief (24 uur)

€ 10,00

Regulier tarief

€ 0,50 per 15 minuten

Derde parkeeruur

Gratis

Nachttarief

€ 1,00 per 60 minuten

Max. dagtarief (24 uur)

€ 10,00

Eerste 2 uur

€ 4,00

Na het 2e uur

€ 1,00 per 30 minuten

Max. dagtarief (24 uur)

€ 12,00

Shuttlebusjes

Gratis

Betaalwijze
In de parkeergarages Morspoort en Haarlemmerstraat kunnen automobilisten met munt- en
briefgeld, pinpas, creditkaart of waardekaarten afrekenen. Waardekaarten zijn kortingskaarten
die ondernemers kunnen inkopen om te verstrekken aan hun bezoekers.
Net als bij het straatparkeren, daalt het aandeel munt- en briefgeld: uiteindelijk betaalt eind
2016 een vijfde van de parkeerders hiermee. Het aandeel pinbetalingen neemt dat jaar toe met
5%, terwijl het gebruik van creditcards daalt (-0,4%).
Tendensen
De inkomsten laten een positieve tendens zien ten opzichte van het jaar ervoor. Voor zowel de
garages in de Haarlemmerstraat als de Morspoort blijken de inkomsten elke maand te stijgen.
Dit geldt ook voor de aantallen transacties (de keren dat een parkeerder de parkeergarage
bezoekt) en parkeeruren (de uren dat er in totaal geparkeerd wordt). Door deze laatste twee
cijfers te delen, berekenen we een gemiddelde parkeerduur per parkeerder. Ook dit gemiddelde
stijgt elk kwartaal voor beide garages.
Garages worden steeds drukker. Dat heeft enerzijds te maken met de invoering Uitbreiding
Betaald Parkeren, anderzijds met gunstige economische ontwikkelingen. Het blijkt dat
parkeerders eerder alsnog kiezen om in garages te parkeren en niet uit te wijken naar
gebieden waar het parkeren gratis is. Daarnaast blijkt op basis van de positieve economische
ontwikkelingen (CBS, 2016) dat consumenten meer uitgeven. Een deel van deze extra uitgaven
wordt online gedaan, maar de voorspoed leidt tevens tot meer bezoek aan winkels en
ondernemingen in onder andere de Leidse binnenstad. Dit laatste is ook goed terug te zien in
de aantallen inrijders per kwartaal, een aantal dat zowel voor de Haarlemmerstraat- als voor de
Morspoortgarage in 2016 continu groeit.
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Kengetallen parkeergarages
Inkomsten
garageparkeren

Haarlemmerstr.

Morspoort

Haagweg

% t.o.v. 2015

2016 - Q1

€ 83.066

€ 159.014

n.v.t.

+ 12,3%

2016 - Q2

€ 88.591

€ 148.745

n.v.t.

+ 6,7%

2016 - Q3

€ 86.413

€ 156.005

n.v.t.

+ 14,4%

2016 - Q4

€ 106.837

€ 190.138

n.v.t.

+ 11,3%

€ 364.907

€ 653.903

n.v.t.

+ 11,1%

Haarlemmerstr.

Morspoort

Haagweg

% t.o.v. 2015

2016 - Q1

32.497

44.178

31.336

+ 8,5%

2016 - Q2

33.229

41.666

33.060

+ 6,2%

2016 - Q3

31.321

40.845

27.789

+ 7,3%

2016 - Q4

37.909

50.786

36.424

+ 6,2%

134.956

177.475

128.609

+ 7,0%

Haarlemmerstr.

Morspoort

Haagweg

% t.o.v. 2015

2016 - Q1

73.335

133.750

87.987

+ 8,0%

2016 - Q2

78.842

128.778

105.726

+ 5,4%

2016 - Q3

78.634

145.031

92.478

+ 19,1%

2016 - Q4

98.393

173.632

115.833

+ 18,7%

329.204

581.191

402.025

+ 12,9%

Haarlemmerstr.

Morspoort

Haagweg

% t.o.v. 2015

2016 - Q1

2 uur 15 min.

3 uur 01 min.

2 uur 48 min.

- 0,4%

2016 - Q2

2 uur 22 min.

3 uur 05 min.

3 uur 11 min.

- 0,8%

2016 - Q3

2 uur 30 min.

3 uur 33 min.

3 uur 19 min.

+ 10,9%

2016 - Q4

2 uur 35 min.

3 uur 25 min.

3 uur 10 min.

+ 11,8%

2 uur 26 min.

3 uur 16 min.

3 uur 07 min.

+ 5,5%

TOTAAL
Aantal transacties

TOTAAL
Aantal parkeeruren

TOTAAL
Gemiddelde
parkeerduur

TOTAAL

Gemeente Leiden - Parkeren in Cijfers – 2016

19

5

PARKEERVERGUNNINGEN
In Leiden zijn verschillende soorten parkeervergunningen en ontheffingen. Deze geven de
houder de mogelijkheid om in een bepaalde zone op een bepaalde plaats te parkeren. Met zo’n
vergunning of ontheffing hoeft de houder niet bij een parkeerautomaat te betalen. De
belangrijkste soorten vergunningen zijn de bewonersvergunning, werknemersvergunningen,
gehandicaptenvergunningen en de bedrijfsvergunning, en nieuw in 2016 de
bezoekersvergunning.
Op 1 januari 2016 zijn de eerste nieuwe reguleringsgebieden ingevoerd. Daarbij werden oude
vergunningszones opgeheven. De Leidse binnenstad werd samengevoegd in één zone (A) en de
overige gebieden kregen twee zones (B1 en B2). Het verschil in de zones zit in de tijden waarop
betaald parkeren geldt en het tarief. Als we kijken naar de cijfers over het aantal bewoners- en
overige vergunningen dan blijkt dat eind 2016 zijn er daarvan meer uitgegeven dat het jaar
ervoor.

Omschrijving

Stand eind 2015 Stand eind 2016 Verschil t.o.v. 2015

% t.o.v. 2015

Bewonersvergunningen

8.347

9.491

+1.144

+ 13,7%

Gehandicaptenvergunningen

1.627

1.424

- 203

- 12,5%

Overige vergunningen

486

687

+ 201

+ 41,4%

Ontheffingen

678

634

- 44

- 6,5%

11.138

12.236

+ 1098

+ 9,9%

TOTAAL
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NAHEFFINGSAANSLAGEN EN BESCHIKKINGEN
In Leiden wordt in bepaalde gebieden parkeerbelasting geheven op het parkeren op straat. De
gebieden waar dit van toepassing is, noemen we gefiscaliseerde gebieden. In deze gebieden
wordt gecontroleerd - of parkeerders beschikken over een geldig betaalbewijs, zoals
bijvoorbeeld een kaartje uit de parkeerautomaat. Parkeerders zonder geldig betaalbewijs
ontvangen een naheffingsaanslag. Controles of auto’s goed geparkeerd staan word gedaan
door de gehele gemeente en is niet voorbehouden aan gebieden waar betaald parkeren is
ingevoerd. Onjuist geparkeerde auto’s ontvangen een beschikking. Het aantal beschikkingen en
naheffingen dat wordt uitgeschreven is een indicatie van de effectiviteit van parkeerhandhaving
en van de bereidheid van automobilisten om te betalen voor het parkeren. De kosten van
handhaving in de gemeente Leiden zijn voor rekening van de gemeente.


Naheffingsaanslagen worden opgelegd als niet of onvoldoende is betaald voor de gebruikte
parkeerplaats. De opbrengsten van naheffingsaanslagen (€ 60, - + het parkeertarief van 1
uur in de betreffende zone, per naheffing in 2016) valt toe aan de gemeente. In 2016 zien
we ten opzichte van 2015 een stijging van het aantal naheffingen. Waren dat er in 2015
tussen de 1.000 en 1.500 per maand, in 2016 stegen deze aantallen naar 2.000 tot
2.500. In 2016 zijn er uiteindelijk ruim 25.000 naheffingen uitgeschreven. Na iedere fase
van de Uitbreiding Betaald Parkeren en/of aanpassing van het parkeerbeleid zijn
gedurende een korte periode eerst waarschuwingen uitgedeeld.

Naheffingen

2016

2015

% t.o.v. 2015

2016 - Q1

3.221

3.524

- 8,6%

2016 - Q2

7.396

4.585

+ 61,3%

2016 - Q3

8.102

4.249

+ 90,7%

2016 - Q4

6.855

2.996

+ 128,8%

25.574

15.354

+ 66,6%

TOTAAL



Administratieve Mulder-beschikkingen worden opgelegd als op een onjuiste locatie wordt
geparkeerd (zoals op het trottoir, in de bocht of op een laad- en losplaats). Ook is dat het
geval als een automobilist in de blauwe zone geen blauwe schijf gebruikt of als de
tijdsperiode die wordt aangeduid op de schijf verstreken is. De opbrengst van deze
beschikkingen valt in het geheel toe aan het Rijk. In 2016 werden er rond de 2.700 nietgeseponeerde beschikkingen opgesteld.
Beschikkingen

2016

2015

% t.o.v. 2015

2016 - Q1

513

805

- 36,3%

2016 - Q2

658

571

+ 15,2%

2016 - Q3

601

506

+ 18,8%

2016 - Q4

954

697

+ 36,9%

2.726

2.579

+ 5,7%

TOTAAL

Bezwaren
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Er werden in 2016 ruim 3.500 bezwaarschriften ingediend tegen naheffingsaanslagen. Daarvan
is 8% gegrond verklaard. Ten opzichte van 2015 is dat percentage nagenoeg gelijk, ondanks
dat het aantal bezwaren wel is gestegen. Kijken we naar het aantal bezwaren afgezet tegen het
aantal uitgeschreven naheffingen, dan is het percentage 14%.
Aantal
ingediende
bezwaren

% t.o.v. 2015

% bezwaar tov
naheffingen

% bezwaar
gegrond tov
naheffingen

Δ% bezwaar
gegrond t.o.v.
2015

2016 - Q1

499

+ 1,8%

+ 15,5%

+ 9,2%

+ 1,2%

2016 - Q2

1.074

+ 86,8%

+ 14,5%

+ 9,0%

+ 1,4%

2016 - Q3

1.143

+ 101,2%

+ 14,1%

+ 8,1%

+ 0,5%

2016 - Q4

856

+ 117,8%

+ 12,5%

+ 6,1%

- 1,2%

3.572

+ 76,3%

+ 14,0%

+ 8,0%

+ 0,3%

Bezwaar en
beroep

TOTAAL

Een gedeelte van de bezwaren is gegrond verklaard, waarbij opvalt dat veel mensen wel aan
hun belastingplicht hebben voldaan. Vooral op vier locaties (Kaasmarkt, Langegracht, Lange
Mare en Molenwerf) komt het geregeld voor dat bezoekers een parkeerkaartje kopen en
vervolgens parkeren op een plaats die uitsluitend bestemd is voor vergunninghouders. De
naheffingsaanslagen zorgen in die gevallen voor frustratie en sluiten niet aan bij het gastvrije
imago van Leiden. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarom in de zomer van
2016 besloten dat per parkeerterrein of straat(deel) een van de twee type parkeerplaatsen mag
worden gekozen. Tot die tijd worden bovengenoemde parkeerovertredingen op deze vier
locaties gedoogd.
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ONTWIKKELINGEN EN PROJECTEN
In dit hoofdstuk rapporteren we over grote ontwikkelingen en projecten die van invloed zijn op
het parkeren in Leiden.
Uitbreiding Betaald Parkeren
In oktober 2015 heeft de gemeenteraad besloten om betaald parkeren in te voeren in de
schilwijken. De invoering ervan vindt plaats in fasen.
Parkeergarage Lammermarkt
Eind 2013 is de Leidse gemeenteraad akkoord gegaan met het uitvoeringsbesluit voor de
parkeergarages onder de Lammermarkt en Garenmarkt. De parkeergarage Lammermarkt heeft
525 parkeerplaatsen. De realisatie is eind 2014 gestart en de parkeergarage is april 2017
opgeleverd.
De parkeergarage is tijdens de feestelijke opening bekroond met de gouden editie van de
European Standard Parking Award: de ESPA Gold Award. Deze award, een initiatief van de
European Parking Association (EPA), wordt toegekend aan parkeergarages van uitzonderlijk
hoge kwaliteit.
Parkeergarage Garenmarkt
Bij het gereedkomen van de Lammermarktgarage is gestart met de aanleg van de
Garenmarktgarage. Deze parkeergarage krijgt 425 parkeerplaatsen. Oplevering staat gepland
voor begin 2020.
Kooiplein parkeergarages
Begin 2017 is de Ringkadegarage geopend. In de loop van 2018 zal ook parkeergarage
Soestdijkkade geopend worden. Beiden zijn onderdeel van woon-winkelcomplexen. De
Ringkadegarage heeft 213 parkeerplekken en in de garage aan de Soestdijkkade worden 142
parkeerplekken gerealiseerd.
Vernieuwing en uitdunning parkeerautomaten centrum
In Leiden is in 2016 begonnen met kentekenparkeren. We hebben daarbij ook gekozen voor
nieuwe parkeerautomaten in het centrum. Meer dan de helft van de huidige 123
parkeerautomaten wordt vervangen en enkele tientallen zullen verdwijnen. Vervangen van oude
door nieuwe automaten is namelijk goedkoper dan de oude ombouwen. We hebben gekozen
voor dezelfde automaten als in de schilwijken (zone B), zodat er uiteindelijk nog maar één type
parkeerautomaat in Leiden staat. Dit is efficiënter voor het beheer en gebruiksvriendelijker voor
de parkeerder die regelmatig in het centrum en de schilwijken van Leiden parkeert. Daarbij is
ook meegenomen dat de komende jaren een groei in mobiel parkeren wordt voorzien. Met deze
laatste ontwikkeling en de komst van twee nieuwe parkeergarages in het centrum, kan het
aantal parkeerautomaten in het centrum worden teruggebracht. Dat zorgt voor een fraaier
straatbeeld in de historische binnenstad.
Digitalisering Parkeerketen: kentekenparkeren
In de Perspectiefnota van 2013 is opgenomen dat vanaf 2016 een taakstelling op de
parkeerhandhaving mogelijk is, als gevolg van digitalisering van de parkeerketen. Hierbij
worden de kentekens van parkerende voertuigen tijdelijk geregistreerd en vervolgens
geautomatiseerd uitgelezen.
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In 2016 zijn de laatste systemen aangeschaft die gezamenlijk het kentekenparkeren mogelijk
moeten maken. Dit betreft zowel het vergunningensysteem (met een e-loket voor het
aanschaffen van producten) als de technologie voor het geautomatiseerd scannen van
kentekens. Daarnaast hebben we besloten om parkeerapparatuur in het centrum te vervangen
en daarmee het invoeren van kentekens mogelijk te maken. Hiertoe is het raamcontract van de
leverancier van de automaten in de schilwijken verder uitgebreid. In het najaar van 2016 zijn
deze systemen verder ingericht om een live-gang begin 2017 mogelijk te maken
Parkeerroute Informatie Systeem (PRIS)
Medio 2015 is de ‘Mobiliteitsnota Leiden 2015 – 2022’ vastgesteld. Hierin wordt onder andere
de ambitie uitgesproken om de hoofdontsluitingsstructuur te versterken, de bereikbaarheid en
omgevingskwaliteit in balans te brengen en te werken aan een gastvrij Leiden. Het Parkeerroute
Informatie Systeem (PRIS) draagt bij aan het waarmaken van deze ambities.
Het huidige PRIS verwijst bezoekers vanaf de gemeentegrens naar de parkeervoorzieningen in
de binnenstad. Aangezien de (inter)lokale bewegwijzering bezoekers ook aan de rand van de
gemeente opvangt en verwijst naar het centrum, overlappen beide systemen elkaar voor een
groot deel. Dit is niet efficiënt en kan leiden tot onduidelijkheid bij gebruikers. Daarom wordt
voorgesteld beide systemen volledig te integreren. De meeste en kwalitatief beste
parkeercapaciteit bevindt zich in de garages. Daarom worden alleen de garages en het
Haagwegterrein in het systeem opgenomen.
Het nieuwe PRIS zal net als het huidige PRIS voornamelijk bestaan uit statische bebording.
Zodra bezoekers zich in de nabijheid van de garage(s) bevinden krijgen zij de keuze uit
meerdere parkeervoorzieningen. Dan heeft het (dynamisch) aangeven van ‘vol’ of ‘vrij’ eventueel aangevuld met gegevens over het actueel aantal beschikbare parkeerplaatsen - een
sturende werking. Hiermee voorkomen we onnodige wachtrijen voor de ingang van de
garages. De verwachting is dat medio 2018 de PRIS wordt opgeleverd.
Promotiecampagnes parkeren in Leiden
De parkeercampagne van de gemeente Leiden, die oktober 2015 start, krijgt in 2016 steeds
meer invulling, onder meer vanwege de invoering van betaald parkeren in de wijken rondom het
centrum. De campagne geeft de samenhang tussen vier grote parkeerprojecten in de stad aan.
Waarom investeert de gemeente in uitbreiding van betaald parkeren, in het invoeren van
kentekenparkeren en de bouw van twee ondergrondse parkeergarages aan de rand van het
centrum? Met de Leidse P als centraal icoon, en een aantal algemene communicatiemiddelen
zoals folders en de website worden inwoners en ondernemers van Leiden geïnformeerd over de
investeringen van de komende jaren en het uiteindelijke doel: een goed bereikbare stad, die
prettig leefbaar en economisch gezond is.
Naast de communicatie over de verschillende fases van Uitbreiding Betaald Parkeren (fase 1:
januari 2016; fase 2: juli 2016; fase 3: november 2016) is in april 2016 een aantal algemene
campagnemiddelen ingezet, zoals een animatie op film en Z-cards over de grote
parkeerprojecten in Leiden. Sinds het najaar van 2016 is de invoering van kentekenparkeren
ook een pijler van de parkeercommunicatie. De gezamenlijke uitstraling, animatiestijl en
informatieve tone of voice heeft bijgedragen aan meer draagvlak voor deze parkeerprojecten.
Ontwikkelingen Parkeercommunicatie
De parkeercommunicatie richt zich op drie pijlers: 1. algemene informatie geven over
parkeerzaken in Leiden, 2. communiceren over de parkeerprojecten en 3. de marketing van de
gemeentelijke parkeergarages. Naar verwachting zal in de komende tijd de nadruk meer liggen
op de marketingcommunicatie. Onderdelen van de algemene parkeercommunicatie
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(bijvoorbeeld over de aanvraag ven een parkeervergunning) krijgen in 2018 een prominente
plek op de nieuwe toptakenwebsite van de gemeente Leiden.
Het project Uitbreiding Betaald Parkeren wordt eind 2017 afgerond, en het leeuwendeel van de
invoering van kentekenparkeren zal ook in hetzelfde jaar plaatsvinden. Alleen de bouw van de
parkeergarage Garenmarkt loopt nog tot en met 2019 door.
De komende jaren verschuift de focus in de communicatie naar
Het faciliteren van parkeerders met actuele parkeerinformatie.
- Communicatie over de mogelijkheid om te reserveren in de parkeergarages.
- Communicatie over het invoeren van flexibele parkeertarieven in de gemeentelijke garages.
Hiervoor gaan we een mobiliteitsplatform ontwikkelen. In samenwerking met stadspartners
bekijken we hoe dit platform optimaal kan worden benut om niet alleen de parkeergarages
maar vooral de (bereikbaarheid van de) stad te promoten.
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CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
Op basis van de voorgaande hoofdstukken trekken we de volgende conclusies:
De inkomsten uit straatparkeren vallen positief uit ten opzichte van de begrote inkomsten.
De komende jaren monitoren we of dit te maken had met de invoering van Uitbreiding
Betaald Parkeren. Belangrijk is om hierbij ook te bekijken of bezoekers meer geneigd zijn
om in parkeergarages te parkeren.
De inkomsten uit garageparkeren zijn ook gestegen. Dit heeft te maken met de positieve
macro-economische trend: mensen zijn geneigd om meer geld uit te geven aan winkels,
musea of andere bezoekdoelen. Interessant voor de toekomst is om te onderzoeken door
wie de parkeergarages daadwerkelijk gebruikt worden.
Er is een tendens waarneembaar dat mensen meer mobiele parkeerapps gebruiken. Het is
wellicht interessant om, als een aantal eerder omschreven parkeerontwikkelingen afgerond
is, een vervolgcampagne op te zetten om mobiel parkeren nog eens extra te stimuleren. Dit
is eind 2016 namelijk ook al gebeurd.
Er zijn, door de Uitbreiding Betaald Parkeren, meer parkeervergunningen uitgegeven.
Belangrijk hierbij is om na te gaan op welke aantallen dit uiteindelijk zal stabiliseren. Dit is
belangrijk om voor de toekomst met de juiste gegevens ook goed parkeerbeleid te maken.
Bij de naheffingen is er ook een toename te zien. Interessant is dat de aantallen bezwaren
dat gegrond werd verklaard zowel in 2015 als 2016 rond de 8% ligt. Voor de komende jaren
is het zaak te streven naar een vermindering van het aantal toegewezen bezwaren. Aan de
andere kant: een toegewezen bezwaar kan soms ook leiden tot een verbeterde
dienstverlening en betere communicatie.
Wat betreft de verschillende bouwprojecten is het goed om te concluderen dat ze allemaal
op schema lopen.
De hoofdconclusies op basis van voorgaande deelconclusies:
Met de inkomsten uit parkeren in Leiden gaat het de goede kant op.
Overige ontwikkelingen op het gebied van parkeren, zoals
digitaliseringprojecten gaan voort zoals gepland.

bouwprojecten en

Er is wel een aantal ontwikkelingen waar Parkeermanagement Leiden extra aandacht voor
vraagt. Zo is het aan te bevelen om in te zetten op de volgende dossiers:
Datagestuurd werken
Zoals eerder aangegeven dienen vele zaken gemonitord te worden: financieel en
operationeel. In deze tijden, waarin er zeer veel data voorhanden is, is het des te
belangrijker om deze gegevens ook goed te ontsluiten. Het is dan ook van essentieel belang
om in te zetten op datagestuurd werken.
Mobiliteit
Gezien de huidige discussies over het aanpassen van parkeernormen, is het belangrijk om
de raakvlakken tussen mobiliteits- en parkeervraagstukken goed te bekijken. Belangrijk
hierbij is deze raakvlakken goed in te bedden in (parkeer)beleid.
Risico’s
Op basis van datagestuurd werken, kunnen we inzetten op het borgen van financiële
risico’s. We kunnen bijvoorbeeld sneller aan de bel trekken als omzetten achter blijven bij
de begroting. Daarnaast is het ook belangrijk om vanuit een bedrijfskundige bril naar de
parkeerorganisatie te kijken en de nodige risico’s in de bedrijfsvoering aan te kaarten.
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Uiteindelijk moeten alle maatregelen leiden naar beter betaalgedrag, een betere
bezettingsgraad van onze garages en een duidelijke integrale tarievenstructuur. De uiteindelijke
effecten zijn dat de stad Leiden aantrekkelijker, leefbaarder en bereikbaarder wordt.
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